Sorumluluklar›m›z›n bilincindeyiz. Gelecek nesiller
için daha iyi bir dünya b›rakmaya çal›ﬂ›yoruz.
Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz,
de¤erlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklar›m›z›
yerine getirirken bize yön veriyor.
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Genel Müdür'ün Mesajı
De¤erli paydaﬂlarımız,
‹kinci Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaﬂmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu rapor bize ﬂeffaf ve hesap verebilir olma konusundaki azmimizi sergileme
fırsatı sunmaktadır.
Artan küresel rekabet, ekonomik kriz, kurumsal yönetim sorunları ve iklim
de¤iﬂikli¤i gerçe¤i son birkaç yıldır dünyadaki tüm kurumları eﬂi görülmemiﬂ
zorluklarla karﬂı karﬂıya bırakmaktadır. Dünya genelinde ﬂirketlerin yarattı¤ı
çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler mercek altına alınmakta ve sürdürülebilir
büyüme ve geliﬂmeyle ilgili sorumlulukları sorgulanmaktadır.
Küresel olma yolunda ilerleyen bir ﬂirket olarak dünyadaki bu zorluklar
karﬂısında bizim de sorumluluklarımız oldu¤una inanıyoruz. Hatta
sorumluluklarımızı bir adım ileri götürerek bu zorlukların birer fırsat haline
dönüﬂmesini sa¤lıyoruz.

Çözümün parçası olmak
Birçok sektörde oldu¤u gibi biz de 2009 yılında küresel ekonomik krizin
finansal sonuçlarını yaﬂamaya devam ettik. Bazı bölgesel farklılıklar olsa da
dayanıklı tüketim pazarında dünya genelinde bir daralma yaﬂandı. Ana
pazarlarımızdaki bu zorluklara ra¤men finansal ve stratejik hedeflerimizi
tutturmayı baﬂardık. Tüm süreçlerimizde verimlilik artıﬂı ve mikro masraf
yönetimine odaklandık. Güçlü marka portföyümüz, en ileri teknolojiye sahip,
çevre dostu ve yenilikçi üretim kapasitemiz, yetkin insan kayna¤ımız sayesinde
sürdürülebilir büyümemizi ve hissedar de¤erimizi artırmaya devam ettik.
Su ve enerji verimli, kullanıcı dostu ürünlerimizle kendimizi çevreye katkıda
bulunmaya adadık. Sürekli yenilik yaratma çabalarımızla sektörümüzde “en”leri
ve “ilk”leri üretmeye devam ediyoruz. Giriﬂimlerimiz dünyanın tanınmıﬂ
kuruluﬂlarından aldı¤ımız sayısız ödülle takdir ediliyor.
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Faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerde çözüm bekleyen sosyal ve ekonomik sıkıntılar
karﬂısında özellikle e¤itim ve kapasite geliﬂtirme alanlarında, kamu-özel sektör
ortaklıkları ve sivil toplum kuruluﬂlarıyla iﬂbirli¤i yoluyla, bir kurumsal vatandaﬂ
olarak üzerimize düﬂeni yapıyoruz. Mart 2004’te baﬂlatılan “E¤itimde Gönül
Birli¤i” Programı gönüllü ekiplerimiz sayesinde baﬂarıyla devam ediyor. Ayrıca
Rusya ve Romanya'da genç nesillerin yaﬂamlarını iyileﬂtirmek amacıyla
yürütülen birçok toplumsal projeye de destek veriyoruz.
Çözümün bir parçası olarak sektörümüzde ve faaliyette bulundu¤umuz
ülkelerde liderlik rolü üstleniyoruz. Çalıﬂanlarımız, yetkili satıcılarımız ve
servislerimiz, tedarikçilerimiz ve iﬂ ortaklarımız kurumsal vatandaﬂlık
giriﬂimlerimizin ardındaki gücü oluﬂturuyor.

Paydaﬂ katılımı
ﬁüphesiz baﬂarılı iﬂ performansımızdaki en önemli etken olan paydaﬂımız,
çalıﬂanlarımızdır. Uluslararası bir ﬂirket olarak Arçelik, üstün nitelikli ve farklı
alanlardan gelen insan kayna¤ından en iyi ﬂekilde yararlanmaktadır. Huzurlu,
adil ve güvenli bir çalıﬂma ortamı, yüksek performans için esastır ve biz bu
konuda en iyi uygulamayı gerçekleﬂtirmek için çalıﬂmaktayız.
Baﬂarımızın temelinde müﬂterilerimizle, yetkili satıcılarımızla, servislerimizle
ve tedarikçilerimizle sürekli diyalog ve uzun soluklu iliﬂkiler vardır. Küresel
rekabet gücümüzü korumak için finansal, çevresel ve sosyal performansımıza
odaklanarak, bu konudaki giriﬂimlerimizle iﬂ ortaklarımızı destekleriz.

Yeni vizyon "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın"
2009 yılında "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” olarak ifade etti¤imiz yeni
vizyonumuzu belirledik. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi yeni vizyonumuz ile
bütünleﬂtirmek ve sürdürülebilirli¤i kurum kültürümüze entegre etmek bizi
bu vizyona ulaﬂtıracak yol haritasında büyük rol oynuyor.
Bu raporda, 2008 ve 2009 yıllarına ait kurumsal sürdürülebilirlik performansımızı
ve uygulamalarımızı sunuyoruz. Raporumuzda sürekli performans iyileﬂtirmeye
yönelik uzun soluklu taahhüdümüzü ve sürdürülebilirlik gündemimizin beﬂ
temel maddesi olan kurumsal yönetim, çevresel sorumluluklar, sosyal
sorumluluklar, insan kaynakları yönetimimiz ve toplumdaki rolümüzü yönetme
konusundaki yaklaﬂımımızı özetliyoruz.
Bu alanlarda kaydetti¤imiz ilerlemeyi göstermek için bu yıl Sürdürülebilirlik
Raporumuzu dünyada kabul görmüﬂ raporlama standardı olan Küresel
Raporlama Giriﬂimi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması ‹lkelerine göre
hazırladık.
Bu raporla birlikte, sürdürülebilirlik uygulamalarımızın bazılarını sizlerle
paylaﬂıyoruz. Raporun sizlere sürdürülebilirlik çal›ﬂmalar›m›z hakkında daha
iyi fikir vermesini umuyoruz. Hedefimiz çevresel, sosyal, yönetimsel ve
finansal performansımızı sürekli olarak ileri götürmektir. Geri bildirimleriniz
ve deste¤inizin yanı sıra ﬂirketimizin sürdürülebilirlik alan›ndaki geliﬂimine
olan katkılarınız için siz de¤erli paydaﬂlarımıza teﬂekkür ederiz.

Sayg›lar›mla,

Levent Çakıro¤lu
Koç Holding A.ﬁ. Dayanıklı Tüketim Grubu Baﬂkanı
Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
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Arçelik A.ﬁ. Hakk›nda
1955 y›l›nda Türkiye'de kurulan Arçelik A.ﬁ. 100'den fazla ülkede ürün ve
hizmet sunmaktad›r. ﬁirketin dünya genelinde 17.000 çal›ﬂan›, Türkiye, Rusya,
Romanya ve Çin'de 11 üretim tesisi ve uluslararas› sat›ﬂ ve pazarlama
organizasyonu bulunmaktad›r.
Arçelik; LCD televizyon, buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, çamaﬂ›r kurutma
makinesi, bulaﬂ›k makinesi ve piﬂirici cihazlardan (›zgara, davlumbaz, f›r›n
ve mini f›r›n) oluﬂan beyaz eﬂya ürünleri üretmekte ve satmaktad›r. ﬁirket,
ayr›ca klima, küçük ev aleti, elektrik motoru ve kompresör de satmaktad›r.
Ürünlerimiz, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Blomberg, Elektra Bregenz, Arctic,
Leisure, Flavel ve Arstil olmak üzere, 10 yerel ve uluslararas› marka alt›nda
sat›ﬂa sunulmaktad›r.

den fazla
ülkeye sat›ﬂ

2009 y›l› itibariyle Türkiye'deki 3.600 yetkili sat›c› ve 590 yetkili servisiyle
beyaz eﬂya, LCD televizyon ve klima pazarlar›nda liderli¤ini sürdüren Arçelik,
Türkiye'nin en yayg›n servis a¤›na sahiptir.
Arçelik, özellikle ‹ngiltere ve Romanya olmak üzere ﬂirketin Bat› Avrupa'daki
ana ihracat pazarlar›nda yeni da¤›t›m kanallar›n›n eklenmesiyle pazar paylar›n›
önemli ölçüde art›rm›ﬂt›r. 2009 y›l›nda toplam konsolide net sat›ﬂlar
6,6 milyar TL seviyesinde gerçekleﬂmiﬂ, 5 ana beyaz eﬂya ürün grubunda
ve LCD televizyonlarda üretim adedi 11 milyon adede ulaﬂm›ﬂt›r.
Arçelik, enerji, otomotiv, finans ve dayan›kl› tüketim olmak üzere dört ana iﬂ
kolunda faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük ﬂirketler toplulu¤u Koç Grubu'na
ba¤l›d›r. Koç Holding 2009 Fortune Dergisi, Global 500 listesinde dünyan›n
en büyük 273. ﬂirketi olarak yer almaktad›r.

Üretim Say›s› (1.000 adet)
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ﬁirket Profili

Uluslararas› Pazarlar
Hedef Pazar: Dünya

Net sat›ﬂlar›n bölgesel da¤›l›m›

Arçelik 2007, 2008 ve 2009 y›llar›nda %50'yi aﬂan pazar pay›yla kendi
sektöründe Türkiye pazar›n›n lideri olmuﬂtur. Uluslararas› pazarlarda Arçelik,
güçlü markalar›yla Bat› ve Do¤u Avrupa pazarlar›n›n en büyük 5
oyuncusundan biridir.

ﬁirket, 2009 y›l›nda net sat›ﬂlar›n›n %52'sini uluslararas› sat›ﬂlardan elde
etmiﬂtir. ﬁirketin, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹spanya, Polonya, Romanya
ve ‹talya'y› kapsayan Avrupa'daki sat›ﬂlar›, toplam sat›ﬂlar›n›n %40'›n› ve
Rusya, Çin, Irak, ‹ran, Cezayir, Libya ve ‹srail gibi di¤er ülkelerdeki sat›ﬂlar›
toplam sat›ﬂlar›n›n %12'sini oluﬂturmuﬂtur.

Beko markas› 2009 y›l›nda 8 ana beyaz eﬂya ürün grubunda dünyan›n en
büyük 10 beyaz eﬂya markas›ndan biri olmuﬂtur.

Avrupa
%40

Türkiye
%48

‹ngiltere pazar›ndaki en büyük ikinci oyuncu olan Beko; buzdolab›, derin
dondurucu ve piﬂiricilerde lider durumdad›r.

2009
Fransa'da Beko, pazar pay›n› en fazla art›ran marka olmuﬂtur.
Arctic markas›, Romanya'da %30'un üzerinde pazar pay›yla pazar lideridir.
Diğer
%12
Avrupa
%39

Türkiye
%50

2008

Diğer
%11

Arçelik A.ﬁ. ve Grundig Elektronik A.ﬁ. ﬂirket birleﬂmesi
Daha önce Arçelik Grubu’nun ba¤l› kuruluﬂu olarak televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve muhtelif tüketici elektroni¤i üretimi, sat›ﬂ›, ihracat› ve ithalat› alan›nda
faaliyet gösteren Beko Elektronik A.ﬁ. ile Alba Europe Limited eﬂit ortak olarak (her biri sermayenin %50 hissesine sahip olacak ﬂekilde) Grundig Multimedia
B.V.'yi 2004 y›l›nda bünyesine katm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda Beko Elektronik A.ﬁ., Grundig Multimedia B.V.'nin Alba Europe Limited'in elindeki geri kalan %50 hissesini de sat›n alm›ﬂt›r. Bu al›m sonras›nda
Beko Elektronik A.ﬁ., Grundig Multimedia B.V.'nin ve “Grundig” tüketici elektroni¤i markas›n›n tek sahibi olmuﬂtur. Bunun sonucunda Beko Elektronik A.ﬁ.'nin
ticari unvan› Grundig Elektronik A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Tüketici elektroni¤i segmentini yeniden yap›land›rma sürecine paralel olarak 27 ﬁubat 2009 tarihinde, Arçelik Yönetim Kurulu, Arçelik A.ﬁ. ve Grundig
Elektronik A.ﬁ.'nin birleﬂmesi konusunda karar alm›ﬂ ve 30 Haziran 2009 tarihinde de Grundig Elektronik A.ﬁ. resmi olarak Arçelik A.ﬁ. ile birleﬂmiﬂtir.
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Küresel Faaliyet A¤›

Uluslararası Tesisler
Üretim, Satış ve Pazarlama
Romanya
Rusya
Çin

Genel Müdürlük
stanbul, Türkiye

Arctic S.A. Soğutucu Cihazlar şletmesi
Beko L.L.C. Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi şletmesi
Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Çamaşır Makinesi şletmesi

Satış ve Pazarlama
Türkiye'deki Üretim Tesisleri

17.000 ÇALIﬁAN
4 ÜLKEDE 11 ÜRET‹M TES‹S‹

18 ÜLKEDE FAAL‹YET GÖSTEREN SATIﬁ VE PAZARLAMA ORGAN‹ZASYONU
100'DEN FAZLA ÜLKEDE SATIﬁ VE H‹ZMET

Eskişehir
stanbul
stanbul
Bolu
Ankara
Tekirdağ
Eskişehir
Tekirdağ

Buzdolabı şletmesi
Çamaşır Makinesi şletmesi
Elektronik şletmesi
Pişirici Cihazlar şletmesi
Bulaşık Makinesi şletmesi
Elektrik Motorları şletmesi
Kompresör şletmesi
Çamaşır Kurutma Makinesi şletmesi

Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Çin (Shanghai)
Fransa
ngiltere
spanya
talya
Slovakya
Polonya
Hollanda

Beko Deutschland GmbH
Elektra Bregenz AG
Beko S.A. Czech Republic
Beko Shanghai Trading Co.
Beko France S.A.
Beko Plc.
Beko Electronics Espana S.L.
Beko Italy S.r.l.
Beko Slovakia S.R.O.
Beko S.A.
Grundig Multimedia B.V.*

*Avrupa'da 8 ülkede faaliyet göstermektedir.
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Rapor Hakk›nda

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z
Arçelik A.ﬁ.'de sürdürülebilirlik kavram› daima faaliyetlerimizin merkezinde
olmuﬂtur. Faaliyet Raporumuzda “sürdürülebilirlik” konusuna özel bir bölüm
ay›rarak sürdürülebilirlik çabalar›m›z› paydaﬂlar›m›za raporlama yönündeki
iletiﬂim faaliyetimiz 2003 y›l›ndan bu yana devam etmektedir. 2008 y›l›nda,
2007 y›l› sürdürülebilirlik uygulamalar›m›z› ve performans›m›z› kapsayan ilk
Sürdürülebilirlik Raporumuzu yay›mlad›k.
‹kinci Sürdürülebilirlik Raporumuz olan bu rapor, 2008 ve 2009 y›llar›na ait
çevre, sosyal ve yönetim politikalar›m›z›n, uygulamalar›m›z›n ve
performans›m›z›n ana hatlar›n› sergilemektedir. Bu raporla baﬂlayarak her
y›l Sürdürülebilirlik Raporu yay›mlamay› planl›yoruz.
Raporun kapsam›n› belirlerken, esas itibariyle müﬂterilerimizden,
çal›ﬂanlar›m›zdan, potansiyel yat›r›mc›lar›m›zdan, tüketici kuruluﬂlar›ndan
ve iﬂ ortaklar›m›zdan oluﬂan ana paydaﬂlar›m›z›n bilgi ihtiyaçlar›n› dikkate
ald›k.
Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeri¤ini haz›rlarken, Küresel Raporlama
Giriﬂimi'nin (GRI) G3 Sürdürülebilirlik Raporlama ‹lkeleri'nin yan› s›ra,
Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi ve Avrupa Kalite Yönetim Vakf›
(EFQM) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi olmak üzere birçok standard›
ve ilkeyi göz önünde bulundurduk.

GRI, raporlama ilkelerine ve kurallar›na hangi ölçüde uyuldu¤unu belirlemek
amac›yla Uygulama Seviyesi Ölçütleri geliﬂtirmiﬂtir. Raporumuzun
“C-uygulama seviyesi"nde oldu¤unu beyan ettik ve GRI kurumu da bunun
do¤rulu¤unu kontrol ederek onaylad›. Raporun sonunda yer alan GRI ‹çerik
Endeksi'nde aç›klamalar ve göstergelerin detay›n› bulabilirsiniz. GRI Endeksi,
raporun okuyucular› için referans noktas›n› oluﬂturmaktad›r.
Bu bölümde, kurumsal yönetim ve finansal performans verilerine
iliﬂkin baz› gösterge ve aç›klamalar için, 2009 Arçelik Faaliyet
Raporu'na göndermeler yer almaktad›r.
Yine ilk kez olarak bu raporda veri toplama sistemimizi, GRI raporlamas›n›n
gerektirdi¤i ölçümler paralelinde geliﬂtirdik. Rapordaki veriler, karﬂ›laﬂt›r›labilir
olmas› amac›yla 2008 ve 2009 y›llar› için ayr› ayr› verilmiﬂtir. Bir sonraki
raporumuz ile birlikte, son üç y›la ait verileri raporlayaca¤›z.
Arçelik A.ﬁ.'nin ilgili tüm departmanlar›n›n deste¤iyle haz›rlanan bu raporun
veri ve bilgi toplama süreci Kurumsal ‹letiﬂim departman›m›z taraf›ndan
koordine edilmiﬂtir.
Sürdürülebilir performans›m›z› ve raporlama süreçlerimizi paydaﬂlar›m›zdan
ald›¤›m›z geri bildirime uygun olarak iyileﬂtirmeyi hedefliyoruz. Bizim için
son derece önemli olan görüﬂ ve/veya önerileriniz için, iletiﬂim bilgilerimizi
raporun arka sayfas›nda bulabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Raporumuzda, yine ilk kez GRI G3 Sürdürülebilirlik
Raporlamas› ‹lkelerini ölçüt (benchmark) olarak ald›k. GRI, bünyesinde iﬂ
dünyas› ve çal›ﬂma örgütleri temsilcilerinin, yat›r›mc›lar›n vb. yer ald›¤›,
kurumsal sorumluluk raporlamas›yla ilgili uluslararas› standartlar geliﬂtirmek
üzere çal›ﬂmalar›n› yürüten, çok paydaﬂl›, küresel bir a¤d›r.
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Kapsam ve Çerçeve

Önemli Noktalar

Küresel bir ﬂirket olma hedefimiz paralelinde yine küresel bazda
veri ve bilgi sa¤lamaya çal›ﬂt›k. Bu Sürdürülebilirlik Raporunda yer
alan veri ve bilgiler aksi belirtilmedikçe Arçelik A.ﬁ.'nin 2008 ve
2009 y›llar›ndaki küresel faaliyetlerini kapsamaktad›r. Tüm rakamlar
31 Aral›k itibariyle olan de¤erlerdir.

Bu rapor, ﬁirketimiz ve paydaﬂlar›m›z aç›s›ndan önemli oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz konularla ilgili politikalar›m›za, uygulamalar›m›za
ve performans›m›za ›ﬂ›k tutmas› için geliﬂtirilmiﬂtir. Bu konular›,
sürdürülebilirlik kavram›n›n üç ana boyutuyla iliﬂkilendirerek aﬂa¤›daki
ﬂekilde grupland›rd›k.

Çevre verileri Türkiye'deki üretim tesislerimize aittir. ‹nsan kaynaklar›
verileri mümkün oldu¤unca küresel faaliyetlerimizi yans›tacak ﬂekilde
verilmiﬂtir. ‹stisnalar, söz konusu baﬂl›klarda, rakamlarda ya da
tablolarda belirtilmiﬂtir. Bu raporda yer alan finansal rakamlar küresel
faaliyetlerimiz baz›nda konsolide edilmiﬂtir. Ayr›ca 2009 y›l›
rakamlar›na Grundig Elektronik A.ﬁ. dahil edilmiﬂtir. Finansal
performans›m›z ve yönetim yap›m›z hakk›ndaki detayl› bilgiler
Faaliyet Raporumuzda yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu raporda yer alan çevre, insan kaynaklar› ve finansal
performans›m›z› temsil eden veriler ve bilgiler aksi belirtilmedikçe
tamam›na ya da ço¤unluk hissesine sahip oldu¤umuz faaliyetleri
ve tesisleri kapsamaktad›r. (Az›nl›k hisseli) Ortak giriﬂimler ve
d›ﬂar›dan sa¤lanan faaliyetler bu raporun kapsam›na dahil
edilmemiﬂtir.
Raporlama uygulamalar›m›z› iyileﬂtirmek ad›na gelecek y›llarda bu
raporun çerçevesini, çevreyle ve insan kaynaklar›yla ilgili konularda
Türkiye d›ﬂ›ndaki üretim tesislerimizi de içerecek ﬂekilde geniﬂletmeyi
planl›yoruz. Ayr›ca daha fazla say›da GRI göstergesi hakk›nda
rapor vermeyi planl›yoruz.
Bu raporda yer alan “Arçelik”, “Arçelik A.ﬁ.”, “biz”, “ﬁirket”, "Arçelik
Grubu" ﬂeklindeki tüm at›flar, aksi belirtilmedikçe, Arçelik A.ﬁ.'nin
Grup olarak küresel faaliyetlerini ifade etmektedir.
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Ekonomik
•
•
•
•

Sürdürülebilir büyüme
‹yileﬂtirilmiﬂ kârlılık
Küresel penetrasyon
‹yi Kurumsal Yönetim

Çevresel
•
•
•
•

Teknolojiye, Ar-Ge'ye ve yenilikçili¤e yat›r›m
‹ﬂletmelerdeki enerji ve su verimlili¤i
Enerji ve su tasarruflu ürünler
Üretimde ve ürünlerde (REACH, RoHS, CFC gibi) tehlikeli ve
yasakl› maddelerin kullan›m›n›n kald›r›lmas›

Sosyal
•
•
•
•

Müﬂteri memnuniyeti
Çal›ﬂan memnuniyeti
‹ﬂ ortaklar›yla iliﬂkiler
Toplumsal yat›r›mlar

Sürdürülebilirlik
Yaklaﬂ›m›m›z

‹ﬂ Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kurumsal vatandaﬂ olarak daha sürdürülebilir dünya için sorumluluklar›m›z›n
bilincindeyiz. Bu sorumluluklar› yerine getirmek için birçok ﬂekilde katk›da
bulunuyoruz. Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan etkisini azaltmaya
çal›ﬂ›yoruz. Kaliteli, yenilikçi, güvenli ürün ve hizmet sunarak, çal›ﬂma
standartlar›m›z› ve faaliyette bulundu¤umuz ülkelerdeki toplumlar›n ve
müﬂterilerimizin yaﬂam kalitelerini iyileﬂtirmek için gereken ad›mlar› at›yoruz.
Çevre konusunda mükemmelli¤i yakalamak, toplumsal refah için çal›ﬂ›rken
ayn› zamanda yat›r›mc›lar›m›za ve hissedarlar›m›za karﬂ› olan görevlerimize
de dikkat ediyoruz.

Vizyonumuz ve ortak kurumsal de¤erlerimiz bize yol göstermektedir. Etik
ve ﬂeffaf çal›ﬂma anlay›ﬂ›m›z›n yan› s›ra ekonomik, çevresel ve sosyal
performans›m›z› yönetip iyileﬂtirme konusuna da büyük önem veririz.

“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonumuz ile “sürdürülebilirlik”
yaklaﬂ›m›n› ana iﬂ faaliyetlerimize tam anlam›yla yans›tmaya çal›ﬂ›yoruz.
Dört iﬂ hedefimiz, sürdürülebilirli¤in ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki
üç boyutunu ifade etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme
• ‹yileﬂtirilmiﬂ kârl›l›k, art›r›lm›ﬂ üretim kapasitesi ve küresel penetrasyon
yoluyla sürdürülebilir büyümeyi korumak
• Çal›ﬂanlar, hissedarlar, vb. paydaﬂlar›m›z için ekonomik de¤er
yaratmak

Yenilikçilik
• Yenilikçi ve çevre dostu üretim süreçleri ve müﬂteri odakl› uygulamalarla
enerji tasarrufu sa¤layan, katma de¤erli, en ileri teknolojiye sahip ürünler
ve çözümler sunmak

Ekonomik, çevresel ve sosyal performans›m›z› kurumsal iﬂ hedeflerimiz
do¤rultusunda izler; performans sonuçlar›n› irdeler, paydaﬂlar›m›z›n görüﬂlerini
ve ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak gerekli iyileﬂtirmeleri yapar›z.
Çeﬂitli sürdürülebilirlik risklerini yönetip bu riskleri f›rsatlara dönüﬂtürmek
için birçok sistemden yararlanacak ﬂekilde entegre bir Sürdürülebilirlik
Yönetimi yaklaﬂ›m› izleriz. Bu sistemler; kirlilik önleme, at›k yönetimi, karbon
ayakizi, ürün sorumlulu¤u, su ve enerji verimlili¤i, hammadde kullan›m› gibi
çevresel konular; kurumsal yönetiﬂim, kanun ve yönetmelikler, iﬂ eti¤i ve
yolsuzluk gibi ekonomik konular ve insan haklar›, tedarik zinciri, toplumsal
mutabakat, çal›ﬂanlar›n farkl›l›¤›, çal›ﬂan sa¤l›¤› ve güvenli¤i, müﬂteri sa¤l›¤›
ve güvenli¤i gibi sosyal konularla ilgilidir.
Arçelik A.ﬁ.'de aﬂa¤›da da listelenen birçok yönetim sistemi standard›
uygulamaktay›z. Ayr›ca bu alanlardaki performans›m›z› iyileﬂtirmeyi amaçlayan
insan kaynaklar› yönetimi ve iyi yönetiﬂim gibi politikalar› da geliﬂtirmekteyiz.
Arçelik A.ﬁ.'deki tüm Yönetim Sistemleri ve iﬂ süreçleri ﬂirket içi intranet
üzerindeki Arçelik Özgün Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi (ARDOK),
Ürün Hayat Çevrimi Yönetimi (PLM) ve SAP gibi merkezi sistemler ve
yaz›l›mlar ile yönetilir. Bu sistemler ﬂirket genelinde ve tüm tedarik zincirinde,
çevresel ve sosyal konular da dahil olmak üzere ana performans
göstergelerinin kolayl›kla izlenmesini, sürekli iyileﬂtirilmesini ve
entegrasyonunu sa¤lar.

Kurumsal sorumluluk
• Her seviyede iyi yönetime, etik kurallara, ﬂeffafl›¤a ve hesap verebilirli¤e
önem vermek
• Üründe ve üretimde enerji verimlili¤i sa¤lamak, enerji verimlili¤i hakk›nda
tüketici bilincini art›rmak
• Toplumun ihtiyaçlar›n› gözeten ve standartlar›n› art›ran projeler uygulamak

Küresel organizasyon
• ‹nsan kaynaklar›m›z›n yetkinliklerini art›rmak, co¤rafi ve kültürel çeﬂitlili¤e
sahip yarat›c› bir kurumsal kültür oluﬂturmak

Arçelik A.ﬁ.'de, Yönetim Sistemlerimizin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak ve
etkinli¤ini art›rmak için, Avrupa Kalite Yönetim Vakf› (EFQM) Mükemmellik
Modeli'nin yan› s›ra, aﬂa¤›daki standart ve metodolojileri uygulamaktay›z:
•
•
•
•
•
•

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi
Alt› Sigma (Süreç ‹yileﬂtirme)
Toplam Üretken Bak›m (TPM)
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Paydaﬂlarla Diyalog
Bu raporla en önemli paydaﬂlar›m›za kolay anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde ulaﬂmak
istiyoruz. Bu paydaﬂlar›m›z› aﬂa¤›daki gibi belirledik:
• Müﬂteriler

“Tedarikçiler için iﬂ ahlak› ilkeleri”nin uygulanmas›na tedarikçilerimizi teﬂvik
ederiz. Toplant›lar, ziyaretler, denetimler ve tedarikçilerimize sundu¤umuz
online portal›m›z ile yaklaﬂ›k 3.500 tedarikçimizle stratejilerimizi, politikalar›m›z›,
hedeflerimizi ve beklentilerimizi paylaﬂ›r›z.

• Çal›ﬂanlar
• Hissedarlar
• Yetkili sat›c›lar, servisler ve perakendeciler
• Tedarikçiler
• Faaliyette bulundu¤umuz yerel toplumlar
• Sektör kuruluﬂlar› (TÜRKBESD, CECED vb.) ve STK'lar
• Sendikalar
• Yetkililer ve yasa koyucular

Sektör kuruluﬂlar ve resmi kurumlar gibi di¤er paydaﬂlar›m›zla olan iletiﬂimimizi,
Resmi ve Sektörel ‹liﬂkiler Koordinatörlü¤ümüz yürütmektedir.

Paydaﬂlar›m›zla, birçok farkl› konuda, çeﬂitli mekanizmalarla iletiﬂim içinde
olmaya çal›ﬂ›yoruz.

D›ﬂ ‹liﬂkiler ve Taahhütlerimiz

Örne¤in ürün kalitesi gibi konulardaki beklentileri hakk›nda geribildirim almak
için müﬂterilerimizle anketler, toplant›lar ve yüz yüze görüﬂmeler yoluyla bir
araya geliyoruz. Bizim için çok önemli bir gösterge olan müﬂteri memnuniyetini
düzenli olarak ölçüyoruz.

Arçelik olarak kendi d›ﬂ›m›zda kamu yönetimleri ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla
(STK'lar) sektörümüzle ilgili konularda ve sorunlarda s›k› bir iﬂbirli¤i içinde
çal›ﬂ›r›z. Resmi ve Sektörel ‹liﬂkiler Koordinatörlü¤ümüz bu d›ﬂ iliﬂkileri
yönlendirir. Resmi ve Sektörel ‹liﬂkiler Koordinatörlü¤ü'nün görevleri aras›nda;
mevzuat de¤iﬂikliklerini yönetim süreci için ﬂirket içinde ve d›ﬂ›nda
koordinasyonu sa¤lamak, resmi ve sektörel iliﬂkiler faaliyetlerini koordine
etmek ve çeﬂitli sektörel kuruluﬂlarda ﬁirketi temsil etmek yer almaktad›r.

ﬁirket yönetimine çal›ﬂanlar›n kat›l›m›n› kolaylaﬂt›rmak ve çal›ﬂanlar›m›z› motive
etmek için öneri ve anket sistemini uyguluyoruz. Her y›l çal›ﬂan memnuniyeti
anketi düzenliyoruz. Ayr›ca toplu sözleﬂmeye ba¤l› çal›ﬂan iliﬂkileri sendika
temsilcileri vas›tas›yla yürütülmektedir. Arçelik, iﬂçi sendikalar›n› karar verme
süreçlerine dahil etmekte ve çal›ﬂma ﬂartlar›nda, çal›ﬂma ortam›nda ve çal›ﬂan
haklar›nda düﬂünülen de¤iﬂiklikler için onaylar›n› almaktad›r. ‹ki yönlü diyalog
kurmak için kulland›¤›m›z di¤er araçlar aras›nda intranet ve kurumsal web
sitesi ile kurumsal televizyon kanal›, bültenler, e¤itimler, Faaliyet Raporu ve
Sürdürülebilirlik Raporu vb. yer almaktad›r.
Her y›l ﬁirketin faaliyetlerinin görüﬂüldü¤ü, Yönetim Kurulu kararlar›n›n
paylaﬂ›ld›¤› ve hissedarlar›m›z›n fikir al›ﬂveriﬂinde bulundu¤u genel kurul
toplant›lar› düzenlemekteyiz.
3.600'ü aﬂk›n yetkili servis a¤›m›z ﬂirketle do¤rudan ba¤› bulunan önemli bir
paydaﬂ grubudur. Yetkili sat›c›lar›m›z›, politikalar›m›z, hedeflerimiz ve ekonomik
geliﬂmeler hakk›nda güncel tutmak ve bunun yan› s›ra olas› sorunlar›na
çözümler sunmak amac›yla, her y›l Yetkili Sat›c›lar Toplant›s› düzenleriz.
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Yerel ve merkezi yönetimlerle olan s›k› ba¤lar›m›z› koruyarak, faaliyette
bulundu¤umuz toplumlar›n geliﬂimini destekleriz. Bu toplumlardaki farkl›l›klar›
göz önüne al›r, söz konusu kurumlarla iliﬂkileri ﬂeffafl›k anlay›ﬂ› ve karﬂ›l›kl›
güven içinde yürütürüz. Özellikle gençlerin e¤itimi ve yaﬂam kalitesinin
iyileﬂtirilmesine yönelik sosyal sorumluluk ve sponsorluk aktiviteleri
gerçekleﬂtiririz.

Arçelik, AB'nin (Avrupa Birli¤i) uyum sürecinde Türkiye'nin dayan›kl› tüketim
sektörünü temsil etmektedir. Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n iç hukuka aktar›lmas›
konusunda dan›ﬂmanl›k görevini üstlenirken ilgili Avrupa Birli¤i mevzuat›n›
Türk mevzuat›yla uyumlu hale getirme iﬂinde de aktif rol almaktay›z. Resmi
ve Sektörel ‹liﬂkiler Koordinatörü, TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri
Derne¤i) Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'n› ve TOBB'daki (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i) Dayan›kl› Tüketim Meclis Baﬂkanl›¤›n› yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik
Yaklaﬂ›m›m›z

Kamu politikas›

Tüketici haklar›

Arçelik milli ekonominin geliﬂmesini ve kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesini
desteklemektedir. Bunun yan›nda ﬁirket, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i) ve ‹hracatç›lar Birli¤i vas›tas›yla endüstriyel ve ticari politikalar›n
belirlenmesi ile üretim ve istihdam verimlili¤inin art›r›lmas› konular›nda kamu
politikas› süreçlerine önemli katk›larda bulunur.

Türkiye'de en çok tan›nan marka olarak Arçelik, müﬂteriler aras›nda çok
köklü bir itibara sahiptir. Bu itibar› korumak için müﬂteri memnuniyetine çok
dikkat ederiz. Avrupa Birli¤i'nin yeni Tüketici Haklar› Direktifi'nin ve yerel
pazarlardaki uyum standartlar›n›n haz›rlanmas›n› destekliyoruz.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik
Çevresel sorunlar
Enerji verimlili¤i, at›k yönetimi, kimyasallar yönetimi ve di¤er ilgili çevre
sorunlar›yla ilgili konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› ile Çevre ve
Orman Bakanl›¤›'yla iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›r ve birçok proje gerçekleﬂtiririz.
Endüstri konusundaki know-how'›m›z› ve uzmanl›¤›m›z› hükümet kararlar›n›
desteklemekte kullan›rken ortak hareket ederek çeﬂitli yasal düzenlemelerin
haz›rlanmas›na da katk›da bulunuruz. Avrupa Birli¤i ve Türkiye d›ﬂ›ndaki
pazarlarda RoHS Direktifi gibi AB Direktiflerinin ilgili maddelerinin iç hukuk
nezdinde de uygulanmas›n› destekleriz.

Enerji verimlili¤i etiketleme
Ürünlerin enerji verimlili¤ini etiketleme konusunda çeﬂitli kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
halinde birçok faaliyet yürütüyoruz. Örne¤in halen UNDP (Birleﬂmiﬂ Milletler
Geliﬂme Program›) ile birlikte enerji verimlili¤i konusunda bir toplum
bilinçlendirme projesi yürütürken di¤er yandan da TÜRKBESD deste¤iyle
ﬂirketlerin enerji verimlili¤i etiketleme prosedürlerine uymas›n› sa¤layacak
giriﬂimleri sürdürüyoruz.
Arçelik A.ﬁ., Avrupa'da beyaz eﬂya endüstrisini temsil eden CECED'in
(Avrupa Ev Aletleri Sanayicileri Derne¤i) 2002 y›l›ndan beri do¤rudan
üyesidir. Arçelik, di¤er Avrupa sanayicileri gibi bir CECED üyesi olarak
enerji verimlili¤iyle ilgili anlaﬂmalar› otomatik olarak imzalam›ﬂt›r. Bu üyelik
sayesinde kendimize gönüllü hedefler koyarak bu ﬂartlardan çok daha ileri
giden enerji verimlili¤i konusundaki taahhütlere imzam›z› att›k. Müﬂterilerin
enerji etiketlerinde yer alan bilgilere güven duymas›n›n önemine inand›¤›m›z
için Arçelik ayr›ca CECED'in Enerji Etiketi Do¤rulama Prosedürü'ne de imza
atm›ﬂt›r. Bu prosedüre kat›lmam›z, enerji etiketleri ﬂartlar›na ve standartlar›na
harfiyen uymam›z› sa¤lamaktad›r.

Arçelik CECED taraf›ndan 2005 y›l›nda yay›nlanan ‹ﬂ Ahlak› Kurallar›'n›
gönüllü olarak ilk imzalayanlardan biriydi. ‹ﬂ Ahlak› Kurallar›, imzalayan
ﬂirketlerin, çal›ﬂma koﬂullar› hakk›ndaki uluslararas› sözleﬂmelerde yer alan
ﬂartlara ve yine çevre kanunlar›na ve standartlar›na ait ﬂartlara uymalar›n›
sa¤lamaktad›r. ‹ﬂ Ahlak› Kurallar›n› imzalayan ﬂirketler ayn› ﬂekilde
tedarikçilerinin de bu ilkelere uymalar›n› teﬂvik etmektedirler.
Di¤er bir gönüllü giriﬂim de Arçelik'in Beko Deutchland ve Elektra Bregenz
gibi yurtd›ﬂ› ﬂirketleri vas›tas›yla üye oldu¤u BSCI (‹ﬂ Sosyal Uyum Giriﬂimi
- Sosyal Sorumluluk Kuruluﬂu)'d›r. Bu giriﬂimde yer almak suretiyle tüm
üretim tesislerimizin ba¤›ms›z denetim firmalar› taraf›ndan Yasaya Uygunluk,
Ayr›mc›l›¤›n Yasaklanmas›, Ücretlendirme, Çal›ﬂma Saatleri, ‹ﬂyeri Sa¤l›k
ve Güvenli¤i, Çevre ve Güvenlik Sorunlar›, Yönetim Sistemleri ve di¤er ilgili
sosyal uyum ilkeleri hakk›ndaki uygulamalar aç›s›ndan denetlenmelerini
kabul etmiﬂ oluyoruz.

Rekabet kurallar›na uygun davran›ﬂ
Bizim için son derece önemli bir husus da rekabet kurallar›na ve mevzuat›na
uymakt›r. ‹lkemiz kendimizi rekabetten korumak de¤il rekabetin kendisini
korumakt›r. Bu aç›dan, tüm iﬂlemlerimizi rekabet kurallar›na uygun olarak
yapar, tereddütlü durumlarda Rekabet Kurumu'nun görüﬂüne baﬂvurur,
Kurum'un sektörle ve piyasayla ilgili sorular›na daima cevap verir ve gerekli
geribildirimleri yapar›z. Tüm bu süreçlerde gerekli izinleri alan Arçelik tam
rekabet uyumu içinde faaliyet göstermektedir. Ayr›ca, ﬂirket birleﬂmeleri ve
al›mlar› konusunda Rekabet Kurumu'na istenen bildirimleri zaman›nda
yapt›k ve gerekli onaylar› ald›k. Verilen bu önem sayesinde de Arçelik’in
tüm uluslararas› ve yurtiçi faaliyetleri, Rekabet Kurumu taraf›ndan
onaylanan rekabet kurallar›yla her zaman tam bir uyum içinde olmuﬂtur.
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Sürdürülebilir Büyüme

Sorumluluklar›m›z› yerine
getirmek,
sürdürülebilir büyümeyi
sa¤lamak ve hissedar de¤erini
art›rmak için çok s›k› çal›ﬂ›yoruz.

• 2007 Türkiye, Romanya ve Rusya'daki üretim tesislerimize ek

Sürdürülebilirlik
Yolculu¤u

• 2008
• 2008
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olarak, Çin'deki ilk üretim tesisimizin çamaﬂ›r makineleri
üretimine baﬂlandı.
Türkiye'deki ilk Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi ‹ﬂletmesi
Tekirda¤'da hizmete girdi.
Tüketici elektroni¤i sektöründeki pozisyonumuzu daha da
güçlendirmek için Grundig Multimedia B.V. ve Grundig

markas›n›n al›m› gerçekleﬂtirildi.

• 2008 Sony LCD Televizyonlar›n üretimi için Sony ile iﬂ ortakl›¤› yap›ld›.
•2008 Beko LLC'nin RBC (RosBusinessConsulting) taraf›ndan
Rusya'da "Y›l›n ﬁirketi" seçildi.

• 2009 Grundig Elektronik A.ﬁ. birleﬂmesi tamamland›.

Sürdürülebilir Büyüme

Finansal Performans
Arçelik 2008 ve 2009 y›llar›nda Türkiye'deki dayan›kl› tüketim sektöründeki liderli¤ini sürdürürken
uluslararas› alanda da büyümesine devam etti.
Baﬂar›l› performans›m›z finansal sonuçlar›m›za da yans›d›:
• Konsolide net sat›ﬂlar 2009 y›l›nda toplam 6.6 milyar TL olurken bunun 3.4 milyar› net uluslararas› sat›ﬂlardan geldi.
• Uluslararas› sat›ﬂlar 2009 y›l›nda konsolide sat›ﬂlar›n %52'sini oluﬂturdu. Markal› sat›ﬂlar›n uluslararas› sat›ﬂlar içindeki oran›
bir önceki y›l %75 iken, 2009 da %80’e ulaﬂt›.
• 2009 y›l›nda konsolide sat›ﬂlar 2008 y›l›na göre Bat› Avrupa'da %15 artarken Afrika ve Ortado¤u bölgelerinde %21 oran›nda
artt›.
• Faaliyet kâr› bir önceki y›la göre %70 art›ﬂ göstererek 2009 y›l›nda 749 milyon TL'ye ç›kt›.
• ‹ﬂletme faaliyetlerinden do¤an nakit ak›ﬂ› dört kat artarak 449 milyon TL'den 1.797 milyon TL'ye yükseldi.
• 2009 y›l› sonu itibariyle net finansal borç bir önceki y›la göre %61 azalarak 1.207 milyon TL'ye indi.
• 2009 y›l› sonunda ﬂirketin piyasa de¤eri 2008 y›l› sonundakine göre %380 art›ﬂla 3.953 milyon TL'ye yükseldi.
• Koç Finansal Hizmetler A.ﬁ.'nin hisselerinin bir bölümünün Koç Grubu ﬂirketlerine sat›ﬂ›yla finansal yap› güçlendirildi.
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Finansal Rakamlar
Arçelik olarak paydaﬂlar›m›z üzerinde do¤rudan bir ekonomik etki yapmaktay›z.
Üretti¤imiz ekonomik de¤er tedarikçilerimize, çal›ﬂanlar›m›za, kaynak
sa¤lay›c›lara, devletlere ve toplumlara da¤›t›lmaktad›r. Aﬂa¤›daki tablo bu
da¤›t›m›n ayr›nt›lar›n› göstermektedir.

2008 y›l›na oranla 2009 y›l›nda özellikle tüketici elektroni¤i sektöründe net
sat›ﬂlarda küresel ekonomik krize ba¤lanabilecek küçük bir gerileme görüldü.
2009 y›l›nda “beyaz eﬂya”n›n net sat›ﬂlar içindeki pay› %66,7'ye yükseldi.

2009 y›l›nda toplam ortalama çal›ﬂan say›s›ndaki düﬂüﬂ, personel giderlerinde
azalmaya neden olmuﬂtur.

Net sat›ﬂlar›n ürün grubu baz›nda da¤›l›m›
Tüketici
Elektroniği
%20,7

Beyaz Eşya*
%62,0
1.4

Milyon TL

2008
7.639
7.639
7.855
5.893
625
1.266
65
6
(216)

Üretilen Ekonomik De¤er
Gelirler
Da¤›t›lan Ekonomik De¤er
Toplam ‹ﬂletme Maliyeti
Personel Giderleri
Kaynak Sa¤lay›c›lara Ödemeler
Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi
Toplum Yarar›na Yat›r›mlar
Biriken Ekonomik De¤er

4.3

1.2

Üretilen ve da¤›t›lan do¤rudan ekonomik de¤er
2009
7.170
7.170
6.353
5.379
577
333
63
1
817

TL milyon,
2008 yılı sonu itibariyle

Diğer**
%17,3

Tüketici
Elektroniği
%18,1

Beyaz Eşya*
%66,7
1.2
4.4

1.0

TL milyon,
2009 yılı sonu itibariyle

Diğer**
%15,2

* Beyaz Eﬂya: 5 ana ürün + klimalar
** Di¤er: Çok amaçl› motor, Türk kahvesi makinesi, küçük ev aletleri,
mobilya, mutfak ve sat›ﬂ sonras› servisler.

Net sat›ﬂlar

Net satışlar - Türkiye
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3.432

3.422

2008

2009

3.147
2005

3.264

3.170
2009

2007

3.420
2008

3.422

3.428

3.131
2005

2007

6.592
2009

3.603

6.852
2008

(Milyon TL)

2006

6.692
2007

7.026

(Milyon TL)

2006

2005

6.278

(Milyon TL)

Net satışlar - Uluslararası

2006

Net satışlar

Sürdürülebilir Büyüme

Faiz, Vergi ve Amortisman
Öncesi Kâr Marj›

Brüt Kâr Marj›
(%)

% 14,1

31 Aral›k 2009 itibariyle hisselerin %23,3'ü ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'nda iﬂlem görmekte ve Koç Grubu ﬂirketleri de hisselerin %57,2'sini
elinde tutmaktad›r.

2009

% 8,8
2008

% 9,9
2007

% 8,7
2006

2005

% 7,5

% 33
2009

% 28,4
2008

% 27,5
2007

% 27,2
2006

2005

% 24,4

(%)

Ortaklık Yapısı

Koç Grubu Toplam
Koç Holding A.Ş.
40,5
Koç Grubu Diğer
16,7
Diğer Ortaklar

%23,3
%57,2
Faaliyet Kâr Marjı

12.0
%12,0
%7,5

Net Kâr Marjı

(%)

Teknosan Büro
Makina ve
Levaz m
Tic. ve San. A.Ş.

2009

% 0,1
2008

% 2,1

% 4,1
2006

2007

% 3,7
2005

Ortaklar›m›z
Koç Grubu Toplam
Koç Holding A.ﬁ.
Koç Grubu Di¤er

Özsermaye Kârl›l›¤›

Teknosan Büro Makina ve
Levazımı Tic. ve San. A.ﬁ.
Burla Ticaret ve Yatırım A.ﬁ.
Di¤er Ortaklar
Toplam

Aktiflerin Kârl›l›¤›
(%)

Hisse Tutar› (bin TL)
386.525
273.742
112.783

40,5
16,7

12,0
7,5
23,3
100,0

% 7,6

81.428
50.572
157.203
675.728

Hisse Oran› (%)
57,2

2009

% 0,1
2008

% 2,1

% 4,8
2006

2007

% 5,4
2005

2009

% 0,3
2008

% 6,4

% 12,9
2006

2007

% 12,1
2005

% 21,2

(%)

Burla Ticaret ve Yat r m A.Ş.

% 7,6

% 11,4
2009

% 6,4
2008

% 7,8
2007

% 6,5
2006

2005

% 4,5

(%)
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Ödüller ve Baﬂar›lar
Arçelik için sürekli mükemmellik hedefinin sonu yoktur. Her zaman sürekli iyileﬂtirme vard›r. Toplam Kalite felsefemizden hareketle mükemmelli¤e
olan inanc›m›z topluma karﬂ› ve öncelikle de müﬂterilerimize karﬂ› sorumluluk duygumuzu art›rm›ﬂt›r. Arçelik A.ﬁ.'nin mükemmellik anlay›ﬂ›n›n
kan›t› y›llard›r ald›¤› say›s›z ödüllerde görülebilir.
2009
• Beko WNF 8428 A Çamaﬂ›r Makinesi “Ekoloji” kategorisinde Plus X Ödülünü
ald›.
• Blomberg MDND 1880 buzdolab› ve WNF 8428 A Çamaﬂ›r Makinesi “Ekoloji”
kategorisinde Plus X Ödüllerinin sahibi oldu.
• Blomberg Çamaﬂ›r Makinesi ABD “Energy Star” program›ndan En Verimli
Ürün Ödülüne lay›k görüldü.
• ABD'de Ev Aletleri Tasar›m› Appliance Design dergisinin düzenledi¤i
Tasar›mda Mükemmellik yar›ﬂmas›n› yeni Black Orbital kazand›.
• Blomberg Çamaﬂ›r Makinesi Almanya'da yay›nlanan Stiftung Warentest
dergisi taraf›ndan ola¤anüstü çevre dostu özelliklerinden dolay› “En ‹yi
Al›ﬂveriﬂ” olarak seçildi.
• Grundig Vision 9 LCD Televizyonu yeni tasar›m› nedeniyle 2009 Red Dot
Tasar›m Ödülü ile 2009 Plus X Ödülünü kazand›.
• 2008 Nielsen anketine göre Arçelik, “Akla Gelen ‹lk Marka,” “En Yüksek
Tüketici Bilinirli¤ine Sahip Marka” ve “Hat›rlanacak ‹lk Marka” olarak
belirlendi.
• Beko LLC Rusya, 8. Milli Ekonomi Elitleri Ödülleri'nde “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk” kategorisinde Y›l›n ﬁirketi Ödülü'yle birincilik ödülünü ald›.
• Beko LLC Rusya “Vladimir Bölgesinde En Baﬂar›l› ‹hracatç›” seçildi.

• Beko LLC, Rusya'daki RosBusinessConsulting taraf›ndan “en h›zl› geliﬂen
ve en dinamik ﬂirket” olarak seçildi.
• Elektrik Motoru ‹ﬂletmesi - TPM Sürekli Mükemmellik Ödülü

2008

• Blomberg Is› Pompal› Kurutma Makinesi Almanya'da “Eco Top Ten ” Enerji
Ödülü
• Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü
• Elektrik Motoru ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü

• Yeni Black Orbital Arçelik 5088 No Frost A++ Buzdolab› Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan verilen En Verimli Ürün Ödülünü ald›.
• Plus X Ödüllerine lay›k görülen Elektrabregenz Solo - Combi KFS 1443 C
buzdolab› ekoloji kategorisinde birincilik ald›.
• Plus X Ödüllerine lay›k görülen Blomberg 7462 S Çamaﬂ›r Makinesi ekoloji
kategorisinde birincilik ald›.
• Beko WMD 66100 ve WMD 77105 model çamaﬂ›r makinelerine Çin Elektrikli
Ev Aletleri Araﬂt›rma Enstitüsü taraf›ndan 6A sertifikas› verildi.
• Türkiye'nin patent ﬂampiyonu Arçelik A.ﬁ., Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün
patent uygulamalar› dal›nda seçti¤i ilk 500 kuruluﬂ listesinde 101. s›rada
yer alarak bu listeye giren tek Türk firmas› oldu.
• 2008 ‹stanbul Ça¤r› Merkezi Ödüllerinde Arçelik Ça¤r› Merkezi, En ‹yi Ça¤r›
Merkezi ve En ‹yi Ça¤r› Merkezi Ortam› dallar›nda olmak üzere iki ödül ald›.
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2007
• Kompresör ‹ﬂletmesi - Elektrik ‹ﬂleri Etüd ‹daresi (EIEI) taraf›ndan en baﬂar›l›
kuruluﬂ
2006
• “Ecologist” Bulaﬂ›k Makinesi, Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri, Ürün
Kategorisinde ikincilik ödülü
• Blomberg Buzdolab›, Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri, ürün kategorisinde
birincilik ödülü
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi - TPM Sürekli Mükemmellik Ödülü
• Arctic So¤utma Cihazlar› ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü
2005

2004
• Blomberg, en çok enerji tasarrufu sa¤layan buzdolab› - Avrupa Enerji
Komisyonu taraf›ndan verilen “Enerji+” Ödülü
• Arçelik, 10. Küresel ‹klim De¤iﬂimi Konferans›'na davet edilen ilk ve tek
Türk kuruluﬂu oldu
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü
• Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi - TPM Sürekli Mükemmellik Ödülü
• Komponent ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü

Sürdürülebilir Büyüme

2003

1997

• AB Standartlar›na uygun enerji etiketlemeye geçiﬂ

• TÜS‹AD - KalDer Ulusal Kalite Ödülü
• Elektronik Eﬂya ‹ﬂletmesi - Ulusal Kalite Ödülü
• Elektronik Eﬂya ‹ﬂletmesi - EFQM taraf›ndan SMB kategorisinde Kalite
Ödülü
• Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi - ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan Büyük
Çevre Ödülü

2002
• Çamaﬂ›r Makinesi ve Buzdolab› ‹ﬂletmeleri - Türkiye Kojenarasyon Derne¤i
En Baﬂar›l› Kojenarasyon Tesisi Ödülü
• Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü

1996
2001
• Buzdolaplar›n›n VCC kompresör A+ enerji etiketli üretim
2000
• EFQM Kalite Ödülü
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi - Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan Sanayide Enerji Tasarrufu
Ödülü
1999

• Çamaﬂ›r Makinesi ve Buzdolab› iﬂletmelerinde Birleﬂik Üretim Tesislerinin
kurulmas›
• Çamaﬂ›r Makinesi - ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan Çevre Dostu ‹ﬂletme
Teﬂviki ve Ödülü
1995
• Non-CFC Buzdolab› Üretimi
• Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi - Ankara Sanayi Odas› taraf›ndan Çevre Plaketi
ve Berat›

• Alt›n Ambalaj Ödülü - Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi
• ‹kinci Ulusal Teknoloji Ödülü
1998
• TÜS‹AD, TÜB‹TAK ve TTGV Birinci Ulusal Teknoloji Ödülü
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi - Elektrik ‹ﬂleri Etüd ‹daresi taraf›ndan Enerji Tasarrufu
Projesi Ödülü
• Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi - Bolu Sanayi ve Ticaret Odas› taraf›ndan Çevre
Ödülü
• Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi - ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan, Çevre Baﬂar›
Ödülü
• Kompresör ‹ﬂletmesi - ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan Büyük Çevre
Ödülü
• Buzdolab› ‹ﬂletmesi - ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan Çevre Ödülü
• Kompresör ‹ﬂletmesi - Amerikan Kalite Birli¤i Çevre Dostu Ödülü

®

®

for:
achieved

Design
e
Ease of Us
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Kurumsal Yönetim
Anlay›ﬂ›m›z
Hissedarlar›m›z›n ve paydaﬂlar›m›z›n güvenini kazanmak için
kendimize hesap verebilirlik, sorumluluk, aç›kl›k ve ﬂeffafl›k, adil
davran›ﬂ odakl› dört ilke edindik.
Kurumsal de¤erlerimiz, kurumsal kültürümüz, etik ilkelerimiz, iﬂ ahlak› ilkelerimiz ve iyi yönetim
ilkelerimiz, sorumluluklar›m›z› yerine getirirken bize yol göstermektedir.
Hesap verebilirlik, sorumluluk, aç›kl›k ve ﬂeffafl›k, adil davran›ﬂ, kurumsal yönetim anlay›ﬂ›m›z›
oluﬂturan dört ilkedir. Uluslararas› iﬂ standartlar›n›n do¤rultusunda bu ilkeler, paydaﬂlar›m›zla
kurumlar aras›ndaki güveni teminat alt›na almakta ve ﬂüphesiz ﬂirketin verimlili¤ini ve baﬂar›s›n›
art›rmaya yard›mc› olmaktad›r.
Güven ve istikrar› korumak için paydaﬂlar›m›za ve özellikle yat›r›mc›lar›m›za verdi¤imiz sözleri
yerine getirmekte “do¤ru” kurumsal yönetim esast›r. Kurumsal yat›r›mc›larla yapt›¤›m›z toplant›lar
Arçelik A.ﬁ.'nin kurumsal yönetim ilkelerini baﬂar›yla uygulad›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r. Kârl›l›k
hedeflerimizi gerçekleﬂtirmek için sadece finansal sonuçlar›m›za ve sa¤lam finansal yap›m›za
ba¤l› kalm›yor, uzun y›llar sonucunda yarat›lan “Kurum ‹tibar›”n› da önemli bir de¤er olarak
yönetiyoruz.

• 2003 Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri

Sürdürülebilirlik
Yolculu¤u

• 2004
• 2006
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(KY‹) aç›kland› ve biz de performans›m›z için bir ölçüt olmas›
aç›s›ndan bu ilkeleri kabul ettik.
KY‹ Uyum Raporu'nu gerek Y›ll›k Faaliyet Raporu'nda ve gerekse
de internet sitemizde yay›nlamaya baﬂlad›k.
SPK'n›n revize etti¤i KY‹ çerçevesinde 2005 y›l› KY‹ Uyum
Raporumuzu güncelleyerek yay›mladık.

• 2008 KY‹ ile uyumumuzu özetleyen ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu
yay›mlad›k.

• 2009 ‘‘Bilgilendirme Politikam›z›” yay›mlad›k.
• 2009 SPK'n›n yetki verdi¤i derecelendirme ﬂirketi SAHA
Derecelendirme Hizmetleri A.ﬁ. ilk kurumsal yönetim notumuzu
10 üzerinden 8,21 olarak belirledi.

Kurumsal Yönetim

Arçelik A.ﬁ.'de Kurumsal Yönetim
Sermaya Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum

Menfaat sahipleri

Sermaya Piyasas› Kurulu'nun (SPK) 10 Aral›k 2004 tarihinde ald›¤› 48/1588
say›l› karara göre ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) iﬂlem gören
ﬂirketler 2004 y›l›ndan itibaren faaliyet raporlar›nda ve internet sitelerinde
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyumunu aç›klamak zorundad›r. Biz de bu
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ni (‹lkeler) kendimize adapte ederek 2004 y›l›ndan
itibaren uyum bilgilerimizi gerek Faaliyet Raporumuzda ve gerekse de
internet sitemizde “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu” ﬂeklinde
yay›nlamaya baﬂlad›k.

Çal›ﬂanlar›m›z kadar Arçelik A.ﬁ. ile do¤rudan ilgili üçüncü kiﬂiler de menfaat
sahiplerimiz aras›nda yer almaktad›r. Menfaat sahiplerimizi kendilerini
ilgilendiren hususlarda toplant›lar düzenleyerek ya da telekomünikasyon
araçlarını kullanarak bilgilendiriyoruz. Kurumsal yönetim yap›m›z, çal›ﬂanlar
da dahil tüm menfaat sahiplerinin ﬂirket yönetimine, öneriler ve anketler
yoluyla kat›lmas›na izin vermektedir. Rapor boyunca menfaat sahipleriyle
etkileﬂme yaklaﬂ›m›m›z yer almakla birlikte “Menfaat Sahipleri ile Diyalog”
baﬂl›¤› alt›ndaki alt bölümde bir özetini sunmaktay›z.

SPK ‹lkeleri dört ana kategoriye ayr›lm›ﬂt›r; pay sahipleri, kamuyu ayd›nlatma
ve ﬂeffafl›k, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu. Yetkili bir kuruluﬂ Arçelik
A.ﬁ.'yi bu ilkeler çerçevesinde derecelendirerek 10 üzerinden 8,21 not
vermiﬂ ve bunun sonucunda da Arçelik A.ﬁ. 31 Temmuz 2009 tarihinde
‹MKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edilmiﬂtir.

Yönetim kurulunun oluﬂumu

Bu ilkelere tam uyum sa¤lanmas›n›n önemine inan›yoruz. Ancak Türkiye'de
ve uluslararas› alanda devam eden belli ilkelere uyum sa¤lama konusundaki
tart›ﬂmalar mevcut piyasalar›n ve ﬂirketin yap›s›n›n bu ilkelerle tam
örtüﬂmemesi gibi nedenlerle baz› ilkelere henüz tam uyum sa¤layamad›k.
Yine de bu ilkelerle uyumu iyileﬂtirmek için bir aksiyon planı uygulamaktayız.

Pay sahipleri ile iliﬂkiler
Pay sahiplerimiz ile olan iliﬂkilerimizi Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür
Yard›mc›lı¤ı bünyesinde yönetiyoruz. Bu birimin temel hedefi pay sahiplerinin
haklar›n› adil ve güvenilir bir ﬂekilde kullanabilmelerini sa¤lamakt›r.

Arçelik A.ﬁ.'nin yönetim yap›s› sadece tek bir Yönetim Kurulu'nun bulundu¤u
tek kademeli bir sistem olup Arçelik A.ﬁ.'de bir denetleyici kurul yoktur.
Genel Kurul taraf›ndan hissedarlar aras›ndan seçilen Yönetim Kurulu
ﬁirketimizi yönetir. Ayr›ca Genel Müdür de Yönetim Kurulu'nun bir üyesidir.
Yönetim Kurulumuz 2008 y›l›nda dokuz ve 2009 y›l›nda on üyeden oluﬂmuﬂtur.
Yönetim Kurulu Baﬂkan› icrada görevli de¤ilken Kurul'da ba¤›ms›z bir üye
de bulunmamaktad›r.

Yönetim kurulu üyeleri
Yönetim kurulu

Say›
(2008)

Say›
(2009)

‹crada görevli olmayan ba¤›ms›z üyeler

1
8
0

2
8
0

Toplam kurul üyeleri

9

10

‹cra fonksiyonu bulunan kurul üyeleri
‹crada görevli olmayan üyeler (Ba¤›ms›z üyeler d›ﬂ›nda)

Kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k
Gerek Türkiye'de ve gerekse de uluslararas› pazarlarda dayan›kl› tüketim
endüstrisinin önde gelen bir küresel oyuncusu olarak, pay sahiplerine ve
menfaat sahiplerine ﬂirketin tüm faaliyetleri hakk›nda eﬂit, ﬂeffaf, eksiksiz
ve anlaﬂ›labilir ﬂekilde bilgi vermek için bir bilgilendirme politikas› benimsedik.

Yukar›daki tabloda verilen bilgiler 2009 y›l› Faaliyet Raporumuzun 69.
sayfas›nda detayl› olarak aç›klanm›ﬂt›r. Yukar›daki tabloda SPK'n›n Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan “ba¤›ms›z” ve “icrada görevli olmayan” üyelerle
ilgili tan›mlar› kullan›lm›ﬂt›r.

Denetim komitesi
Bilgilendirme politikam›z, geçmiﬂ performanslar›, beklentileri, stratejileri ve
ticari sır niteli¤indeki bilgiler haricindeki ﬂirket hedeflerini ve ﬂirketin vizyonunu,
mevcut ve potansiyel tüm yat›r›mc›larla ve pay sahipleriyle eﬂit ﬂekilde
paylaﬂmay› ve ﬂirkete ait tüm finansal bilgilerin genel kabul gören muhasebe
prensiplerine ve Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine
göre zaman›nda ve detayl› ﬂekilde aç›klanmas›n› amaçlar.

2009 y›l›nda Arçelik A.ﬁ.'de Yönetim Kurulu düzeyinde bir Komite yer
almaktayd›, o da Denetim Komitesidir. Komitenin görevi, Yönetim Kurulu'nun
görevlerini ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmesini sa¤lamakt›r.
Denetim Komitesi'nde icrada görevli olmayan iki üye yer almaktad›r.

* “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu” buraya bir özet ﬂeklinde aktar›lm›ﬂt›r. Tüm Rapor için lütfen 2008 ve 2009 yılı Faaliyet Raporlar›m›za bak›n›z.
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Çevresel Sorumluluklar
Yaklaﬂ›m›m›z
Çevresel sorumluluklar›m›z› ciddiye al›yoruz. Ürünlerimizle birlikte faaliyetlerimizin
çevreye olan etkisini azaltmak için “ürün hayat çevrimi” yaklaﬂ›m›n› benimsiyoruz.
Enerji ve su tasarrufu sa¤layan ürünlerin üretilmesi, tehlikeli maddelerin kullan›m›n›n
önlenmesi ve azalt›lmas›yla kaynak verimlili¤ini art›rmak temel önceliklerimizdir.
Arçelik A.ﬁ. olarak, karﬂ›m›za ç›kan küresel çevre s›navlar›n›n öneminin bilincindeyiz. Bu konuya yaklaﬂ›m›m›z da
“çözümün bir parças› olmakt›r.” Temiz su gibi s›n›rl› do¤al kaynaklar›m›z› korumaya gayret ediyor, iklim de¤iﬂikli¤i ve
yenilenebilir olmayan enerji kaynaklar›n›n tükenmesi gibi küresel sorunlara yan›t ar›yoruz.
Dayan›kl› tüketim mallar› üreticisi olarak, iklim de¤iﬂikli¤ine karﬂ› çözümün bir parças› olmak için önemli bir rol üstleniyoruz.
Üzerimize düﬂeni yapmak için de birçok ﬂirket içi ve d›ﬂ› giriﬂime imza at›yoruz. Tüm çabam›z›, müﬂteriler taraf›ndan
kullan›l›rken daha az su ve enerji harcayan ürünler üretme üzerinde yo¤unlaﬂt›r›yoruz. Do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›
için tüketici bilincini art›racak ad›mlar at›yoruz. Üretim ve tedarik zinciri süreçlerimizin çevre etkisini azaltmak bizim için
di¤er bir öncelik alan›d›r. Di¤er bir ifadeyle, ayn› zamanda ﬂirket vizyonumuza entegre etti¤imiz kaynak verimlili¤i, iﬂ
modelimizin merkezinde bulunmakta olup ayn› zamanda ﬁirketimizin vizyonunda da yer almaktad›r.

• 2004 Türkiye’deki yasal yükümlülük baﬂlang›c›nda önce ambalaj at›klar›

Sürdürülebilirlik
Yolculu¤u
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uyumu.
• 2005 CECED taraf›ndan yay›nlanan ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›n›n imzalanarak taahhüt
edilmesi.
• 2006 “Türkiye'de enerji tasarrufu sa¤layan ev aletlerinin pazar dönüﬂümü”
baﬂl›kl› kamuyu bilinçlendirme kampanyalar› için Birleﬂmiﬂ Milletler
(UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, TÜRKBESD ve ﬂirketimiz

• 2007
• 2008

aras›nda ilk iﬂbirli¤i anlaﬂmas›.
Yal›n 6 Sigma uygulamalar›n›n baﬂlamas›.
Türkiye'de mevzuat yürürlü¤e girmeden önce tam RoHS’a tam uyum
(Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas›).

Çevresel
Sorumluluklar

Çevre Politikas›
Arçelik ve çal›ﬂanlar› olarak, ulusal ve uluslararas› yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli
geliﬂmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.
• Temiz ve sa¤l›kl› bir çevrenin gelecek nesillere aktar›lmas›,
• Enerji ve do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›,
• Tasar›mdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azalt›lmas›,
• Kirlili¤in kayna¤›nda önlenmesi,
• Çal›ﬂanlar›m›z›n ve toplumun çevre bilincinin art›r›lmas›
yönünde faaliyetlerimizi Kalite, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleﬂik bir
ﬂekilde yöneterek, dayan›kl› tüketim sektöründe çevresel öncülü¤ümüzle örnek bir kuruluﬂ olmak
için tüm gücümüzle çal›ﬂ›r›z.

Çevre Yönetimi
Sürdürülebilir ekonomik geliﬂmenin, sadece do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› sayesinde
mümkün olabilece¤ine inan›yoruz. Üretim faaliyetlerimizin her safhas›nda küresel do¤al kaynaklar›
korumaya kararl›y›z. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre edilen ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi'ni uygulayarak bu kararl›l›¤›m›z› ortaya koyuyoruz. Çevre Yönetim Sistemimiz sayesinde
gerek faaliyetlerimizin ve gerekse de ürünlerimizin çevre etkilerini kontrol alt›na al›p azalt›yoruz.
Mevcut üretim modelimizin merkezinde ürün hayat çevrimi boyunca çevreci yaklaﬂ›m yatmaktad›r.
Daha iyi bir çevre performans› için Yönetim Sistemleri kanal›yla kapasite geliﬂtirme iﬂi Arçelik
için yeni de¤ildir. BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Standard› 1994 y›l›nda, dünyada ilk Çevre
Yönetim Sistemi Standard› olarak tan›t›ld›ktan sadece iki y›l sonra Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmemizi
bu standarda uygun olarak belgelendirdik. Yine ayn› ﬂekilde BS 7750 Standard›n›n ISO versiyonu
1996 y›l›nda ISO 14001 olarak yay›nland›¤›nda, mevcut sistemlerimizi buna göre adapte ettik
ve ISO 14001'e göre sertifikaland›rd›k. 11 üretim tesisimizden 10'u, ba¤›ms›z bir uluslararas›
kuruluﬂ taraf›ndan verilen ISO 14001 sertifikası sahibidir. Rusya'daki Üretim Tesisimizin ISO
14001 sertifikasyon iﬂlemleri halen devam etmektedir. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamas›n›
garanti alt›na almak üzere iç denetimler gerçekleﬂtirmekteyiz.

Çevre E¤itimi
Daha iyi bir çevresel performansa ulaﬂmak ve hedeflerimizi gerçekleﬂtirmek için sadece
çal›ﬂanlar›m›z de¤il, tedarikçilerimiz ve alt-yüklenicilerimiz de aktif rol oynar. Çal›ﬂanlar›m›z›n,
tedarikçilerimizin ve alt-yüklenicilerimizin bu konudaki fark›ndal›klar›n› art›rmak için düzenli
e¤itimler veriyoruz. Son iki y›lda çevreyle ilgili konularda toplam 133.696 adam/saat e¤itim
organize ettik.
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Yasal Düzenlemelere Uyum
Arçelik A.ﬁ. olarak, gerek üretim süreçleri ve gerekse de tasar›mdan geri
dönüﬂüme kadar tüm ürün hayat çevrimleri boyunca ürünlerimizle ilgili
çevrenin korunmas›na iliﬂkin yasal düzenlemelere uyar›z. Avrupa Birli¤i
mevzuat›n›n yan› s›ra faaliyet gösterdi¤imiz di¤er ülke ve bölgelerdeki ulusal
yasal düzenlemelerle uyumlu oldu¤umuzu sürekli kontrol ederiz. Uyumumuzu
izlemek için di¤erleri yan›nda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nden
yararlan›r›z.
Ayr›ca gerek Türkiye'de ve gerekse de uluslararas› pazarlarda ilgili yasal
geliﬂmeleri yak›ndan takip ederiz. AB genelindeki di¤er endüstri kuruluﬂlar›n›n
ve Avrupa Elektrikli Ev Eﬂyalar› Komitesi'nin (CECED) bir üyesi olmak bu
geliﬂmeleri izlememize yard›mc› olmaktad›r.
Çevre sorunlar› konusunda sektörümüzle do¤rudan ilgili olan dört yeni AB
Direktifi vard›r. Bu Direktiflere uyum konusundaki yaklaﬂ›m›m›z› detayl› olarak
aﬂa¤›da aç›klamaktay›z. Çevre sürdürülebilirli¤i konusundaki kararl›l›¤›m›z
bu AB Direktiflerinin Türk mevzuat›nda uyumlaﬂt›r›lmas›nda aktif olarak rol
almam›za yol açm›ﬂt›r. AB mevzuat›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›na katk›da bulunmak
için Sanayi Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve di¤er ilgili devlet
kuruluﬂlar›yla yak›n iliﬂki içinde çal›ﬂmaktay›z.

• EuP - Enerji - Kullanan Ürünler için Eko Tasar›m ﬁartlar›
Avrupa Komisyonu'nun Enerji-Kullanan Ürünler (EuP) Direktifi daha ilk
tasar›m safhalar›nda çevre özelliklerinin sistematik ﬂekilde entegrasyonuyla
ürünlerin tüm ürün "hayat çevrimleri" boyunca çevre performanslar›n›n
iyileﬂtirilmesini amaçlar. Direktif, ürün hayat çevrimi analizine göre her ürün
kategorisi için “Küresel Is›nma Potansiyeli’’ni tan›mlar. EuP Direktifinin
spesifik amac› Enerji-Kullanan ürünlerin AB içinde serbest dolaﬂ›m›n›
sa¤lamak; bu ürünlerin genel çevre performanslar›n› iyileﬂtirmek ve dolay›s›yla
da çevreyi korumak; enerji arz›n›n güvenli¤ine katk›da bulunmak ve Avrupa
ekonomisinin rekabet kabiliyetini güçlendirmektir. Arçelik, bu Avrupa
Direktifiyle uyumlu ürünler üretir.

• WEEE - Elektrikli ve Elektronik Eﬂya At›klar› Direktifi
Avrupa Birli¤i, ﬁubat 2003'te, elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin pazara
sunduklar› ürünlerin bertaraf›, geri dönüﬂtürülmesi, geri kazan›lmas› ve
yeniden kullan›lmas› hükümlerini getiren, 2002/96/EC say›l› WEEE Direktifi'ni
yay›nlam›ﬂt›r.
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Dayan›kl› tüketim mallar› üreticisi olarak, ürün zincirindeki di¤er oyuncularla
birlikte at›k sorununu yönetme konusunda önemli bir rol oynamaktay›z.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde WEEE Direktifi'ne uyumu sa¤lamak için Arçelik,
yasal yükümlülüklerini; toplama ve geri dönüﬂüm mekanizmalar›ndaki üyeli¤i
yoluyla yerine getirmektedir. Arçelik, ürünlerin kullan›m ömürleri sonunda
toplanmas› ve bertaraf› için hizmet sunan birçok toplama mekanizmas›n›n
üyesidir. Avrupa Birli¤i d›ﬂ›ndaki pazarlarda WEEE Direktifi'nin
uyumlaﬂt›r›lmas›n› destekliyoruz ve halen WEEE düzenlemeleri bulunmayan
bölgelerde dahi at›k ürünlerimizi toplayarak geri dönüﬂümlerini sa¤l›yoruz.

• RoHS - Elektrikli ve Elektronik Eﬂyalarda Baz› Tehlikeli
Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas› Direktifi
Elektrikli ve elektronik ev aletleri kimyasal maddeler içerir. Kullan›c›lar›n,
genellikle bu aletlerle cilt temas› söz konusudur. Bu cihazlar›n yüzeylerinde
kullan›lan kimyasal maddelerin insan sa¤l›¤›na zararl› olmamas› gereklili¤inin
nedeni budur. Ayr›ca bu aletlerin içinde, müﬂterilerin hiçbir zaman temas
etme ihtimali olmayan di¤er kimyasallar›n da geri kazan›m ve bertaraf
esnas›nda çevreye zarar vermemesi gerekmektedir. AB'nin üye ülkelerde
2006 y›l›nda yürürlü¤e giren 2002/95/EC say›l› RoHS Direktifi, bu tehlikeli
maddelerin azalt›lmas›na etkili ﬂekilde katk›da bulunmuﬂtur. Arçelik, kendi
bünyesindeki ve d›ﬂ laboratuvarlardaki do¤rulama testleri, tedarikçi iletiﬂim
araçlar› ve beyanlar›na dayanan bir Uyumluluk Yönetim Sistemi kurarak
daha yürürlü¤e girmeden önce RoHS Direktifi'ne tam uyum sa¤lam›ﬂt›r.
Ancak RoHS'un 6 s›n›rl› maddesi, ürünlerde bulunmas› muhtemel tehlikeli
maddelerden sadece baz›lar›d›r. Araﬂt›rma raporlar› tehlike potansiyeli
taﬂ›yabilecek baﬂka maddelerin de olabilece¤ini ve bunlar›n azalt›lmas› ya
da alternatifleriyle de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini göstermektedir. Elektrikli ve
elektronik eﬂyalarda yeni maddelerin s›n›rland›r›lmas› için gereken net
kriterlerin ve prosedürlerin tan›mlanmas›n› sa¤layacak yeni yasal de¤iﬂiklikleri
olumlu buluyor ve destekliyoruz. Arçelik, henüz s›n›rland›r›lmamakla beraber
tehlike potansiyeli taﬂ›yabilecek maddeleri çevre dostu alternatifleriyle
de¤iﬂtirmek için deneyler ve çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Ayr›ca tedarikçilerimizle
s›k› iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmakta ve potansiyel olarak tehlikeli say›labilecek
maddelerin kullan›m›yla ilgili geliﬂmeler ve ﬂartlar hakk›nda da onlar›
bilgilendirmekteyiz

Çevresel
Sorumluluklar

• REACH - Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin AB Tüzü¤ü
Tedarikçilerimizle yak›n çal›ﬂmak suretiyle 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren AB'nin yeni kimyasallar stratejisini yasal
çerçeve içine alan REACH Tüzü¤ü ile uyum sa¤lamak için gerekli önlemleri al›yoruz. 2006/1907/EC say›l› REACH Tüzü¤ü'nün
tüm sanayiciler, ithalatç›lar, alt kullan›c›lar, distribütörler ve di¤er tüm paydaﬂlar üstünde önemli bir etkisi vard›r. Bu geniﬂ ölçekli
etki tedarik ve da¤›t›m zincirindeki tüm taraflar aras›nda tam bir iﬂbirli¤i gerektirmektedir. ‹nsan sa¤l›¤›n› ve çevreyi korumak dahil
REACH kapsam›ndaki mevcut ve ileriye yönelik hedefleri destekliyoruz. REACH Tüzü¤ü yay›nland›ktan hemen sonra bir uyum
yönetimi program› baﬂlatt›k. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarik zincirimizle bir iletiﬂim sistemi kurduk; tüm tedarikçilerimizi
REACH gereksinimleri ve Arçelik'in yükümlülüklerinin yan› s›ra REACH ile uyum sa¤lamalar› gerekti¤i konusunda da bilgilendirdik.
Bu sistem ile Arçelik taraf›ndan tedarik edilen tüm ürünlerin ve parçalar›n REACH ile tamamen uyumlu olmas›n› sa¤larken,
müﬂterilerimiz taraf›ndan ihtiyaç duyulabilecek REACH ile ilgili tüm bilgiler de sa¤lanabilecektir. Halen REACH Tüzü¤üyle ilgili
uyumluluk yönetimimizi iyileﬂtirmek için yeni projeler gerçekleﬂtiriyoruz.

CFC12
Kullan›m
bitti

R134a
Kullanım
baﬂland›

R600a
Kullanım
baﬂland›

R134a ve
R600a

R134a ve
R600a

Kullan›m
devam etti

Kullan›m
devam etti

1995

1995

1997

2008

2009

Arçelik, Montreal Protokolü çerçevesinde Türkiye için belirlenen son geçiﬂ tarihi olan 2006 y›l›ndan çok önce, daha 1995 y›l›nda
ozon tabakas›na zararl› CFC gaz›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ buzdolaplar› üreten Türkiye'deki ilk beyaz eﬂya üreticisi olmuﬂtur. Ozon
tabakas›na zararl› olmayan maddelere geçiﬂin tarihçesi yukar›da gösterilmiﬂtir.
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Üretim Tesislerimizin Önemli Çevre Göstergeleri
‹ﬂletmelerimizde Verimli Kaynak Kullan›m›
Üretim sürecimizin her safhas›nda çevreye olan etkimizi sürekli olarak azaltmay›
amaçl›yoruz. Üretim süreçlerimiz, enerjiyi ve di¤er kaynaklar› az tüketen
yüksek verimlilik düzeyi için tasarlanm›ﬂt›r.
Üretim tesislerimizde birçok çevre özelli¤ini izler ve yönetiriz. Bu raporda su
kullan›m›, su deﬂarjı, direkt ve endirekt enerji kullan›m›yla ilgili verileri sunuyoruz.
Burada yer alan veriler aksi belirtilmedikçe, Türkiye'deki tüm
üretim tesislerimiz ile 2008 ve 2009 y›llar›n› kapsamaktad›r.

Su Kullan›m›
2009 y›l›nda üretim tesislerimizdeki toplam su kullan›m› 2008 y›l›na göre
%1,13 gibi çok az bir art›ﬂla 1.301.498 m3 düzeyine yükseldi. Art›ﬂlar Elektronik
‹ﬂletmemiz, Elektrik Motoru ‹ﬂletmemiz ve Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmemiz olmak
üzere 3 iﬂletmemizde görülmekte olup art›ﬂlar›n nedeni çal›ﬂan say›s›ndaki,
üretimdeki ve ek tesislerdeki art›ﬂlara dayanmaktad›r.
Bir tanesi d›ﬂ›nda tüm üretim iﬂletmelerimizde suyu belediyenin ﬂehir
ﬂebekesinden temin ediyoruz. Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmemizde ise suyumuzun
tamam›n› kuyudan temin ediyoruz. Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmemizde su kayna¤›
olarak kuyudan da yararlan›yoruz.

Kayna¤›na göre çekilen su miktar›* (m3/y›l)
‹ﬂletmeler

Kuyu Suyu
2008
2009

ﬁebeke Suyu
2008
2009

Kompresör
0
Piﬂirici Cihazlar
239.445
Bulaﬂ›k Makinesi
0
Elektrik Motorlar›
0
Elektronik
0
Buzdolab›
0
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
0
Çamaﬂ›r Makinesi
135.421

0
206.010
0
0
0
0
0
168.177

95.628
0
111.363
53.808
58.208
440.076
34.157
118.665

90.512
0
98.558
59.388
69.222
418.424
14.402
176.805

Toplam (m3/y›l)

374.187

911.905

927.311

374.866

Toplam su çekimi - 2008 : 1.286.771

m3

Toplam su çekimi - 2009 : 1.301.498 m3
* Türkiye’deki toplam 8 ‹ﬂletmemizin verilerinden derlenmiﬂtir.

24

2008 y›l›ndan 2009 y›l›na baz› iﬂletmelerimizde su tüketimi artm›ﬂ olmakla
birlikte, Piﬂirici Cihazlar, Elektrik Motorlar› ve Çamaﬂ›r Makinesi d›ﬂ›nda ürün
baﬂ›na su tüketim de¤erleri düﬂtü.

Ürün baz›nda ve kayna¤›na göre çekilen su miktar› (m3/ürün)
0.200
0.180
0.160
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Kompresör
Bulaﬂ›k
Piﬂirici
Elektronik Buzdolab› Çamaﬂ›r
Çamaﬂ›r
Elektrik
Makinesi
‹ﬂletmesi
Cihazlar
‹ﬂletmesi ‹ﬂletmesi
Kurutma
Motorlar›
Makinesi
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi
Makinesi
‹ﬂletmesi

ﬁebeke Suyu (m3/ürün)

Kuyu Suyu (m3/ürün)

Çevresel
Sorumluluklar
Su Deﬂarj›
2009 y›l›nda çal›ﬂan say›s›ndaki, üretimdeki ve ek tesislerdeki art›ﬂlar nedeniyle Elektronik ‹ﬂletmesi, Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi, Buzdolab› ve Kompresör
‹ﬂletmesi ile Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi gibi baz› iﬂletmelerimizde su deﬂarj miktar› artt›. 2009 y›l›nda toplam su deﬂarj›m›z 2008 y›l›na göre %7,1 artarak
857.147 m3'e yükseldi.

Deﬂarj yeri baz›nda, deﬂarj edilen toplam ar›t›lm›ﬂ su miktar›* (m3/y›l)
‹ﬂletmeler
Piﬂirici Cihazlar
Bulaﬂ›k Makinesi
Elektrik Motorlar›
Elektronik
Buzdolab› ve Kompresör
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Çamaﬂ›r Makinesi

Kamu Atık Su Deﬂarj Kanal›
2008
2009
0
0
0
0
0
0
69.734
83.202
0
0
0
0
163.421
245.219

Alıcı Ortam
2008
205.920
0
0
0
0
0
0

2009
135.002
0
0
0
0
0
0

Organize Sanayi Bölgesi At›k Su Kanalı
2008
2009
0
0
58.120
59.420
44.577
43.407
0
0
249.620
284.369
9.086
6.528
0
0

Toplam Su Deﬂarj› - 2008 : 800.478 m3
Toplam Su Deﬂarj› - 2009 : 857.147 m3
* Veriler, evsel ve endüstriyel at›k su deﬂarj›n› kapsar ve Türkiye’deki toplam 8 iﬂletmemizin verileridir.

2008 y›l›ndan 2009 y›l›na baz› iﬂletmelerimizde su deﬂarj miktar› artm›ﬂ olmakla birlikte çamaﬂ›r makinesi ve buzdolab› d›ﬂ›nda ürün baﬂ›na su deﬂarj›
miktarlar› ayn› kald›.

Deﬂarj edilen suyun KO‹ de¤erleri (mg/lt)

Ürün ve deﬂarj yeri baz›nda toplam su miktar› (m3/ürün)
‹ﬂletmeler*
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000

Piﬂirici Cihazlar
Bulaﬂ›k Makinesi
Elektronik
Buzdolab› ve Kompresör
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Çamaﬂ›r Makinesi
2008 2009
Piﬂirici
Cihazlar
‹ﬂletmesi

2008 2009
Bulaﬂ›k
Makinesi
‹ﬂletmesi

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Elektrik
Elektronik Buzdolab›
Motorlar›
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi

2008 2009 2008 2009
Çamaﬂ›r
Çamaﬂ›r
Kurutma
Makinesi
Makinesi
‹ﬂletmesi
‹ﬂletmesi

Al›c› ortam (m3/ürün)
Organize Sanayi Bölgesi at›k su deﬂarj kanal› (m3/ürün)
Kamu at›k su deﬂarj kanal› (m3/ürün)

2008 Sonuçlar›

Yasal S›n›r **

30,00
81,30
89,00
<10,00
130,00
142,70

100,00
1.000,00
600,00
100,00
1.000,00
250,00

2009 Sonuçlar›

Yasal S›n›r **

30,00
100,00
94,80 1.000,00
198,00
600,00
17,00
100,00
130,00 1.000,00
114,00
250,00

* Elektrik Motoru ‹ﬂletmesinde oluﬂan endüstriyel at›k su miktar› çok düﬂüktür.
Bu nedenle, endüstriyel at›k su standartlara ve yasal mevzuata uygun olarak
lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilmektedir. ‹ﬂletmenin evsel at›k suyu,
Organize Sanayi Bölgesinin at›k su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.
** Türk mevzuat›na göre ar›t›lm›ﬂ at›k su deﬂarj s›n›r de¤erleri, at›k su türüne
ve al›c› ortama göre de¤iﬂmektedir.

Deﬂarj suyu kalitesi
‹ﬂletmelerimizdeki ar›t›lm›ﬂ endüstriyel at›k su için belirlenen KO‹ (Kimyasal Oksijen ‹htiyac›) de¤erleri Türkiye'deki yasal s›n›r de¤erlerinin %40-%90 alt›ndad›r.
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Enerji Tüketimi
‹ﬂletmelerimizde üretim için direkt ve endirekt türde enerji kullan›yoruz. Direkt enerji türü, elektrik ya da buhar üretimi için iﬂletmelerimizde tüketilen enerji
anlam›na gelmektedir. Bu ana enerji kaynaklar› mazot, fuel-oil, LNG, LPG ve do¤al gazd›r. Endirekt enerji ise sat›n al›nan elektrik anlam›na gelmektedir.
2009 y›l›nda iﬂletmelerimizdeki direkt enerji tüketimi 2008 y›l›na göre %12 azalarak, 1.080.419 GJ de¤erine düﬂmüﬂtür. Bu düﬂüﬂ iﬂletmelerimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz
enerji verimlili¤i projeleri sayesinde sa¤lanabilmiﬂtir.

Birincil enerji kayna¤› baz›nda direkt enerji tüketimi* (GJ/y›l)
‹ﬂletmeler
Kompresör

Mazot
2008
2009
88
165

LPG

LNG

4 numara Fuel-oil
2008
2009
0
0

2008
0

2009
0

2008
962

2009
935

Do¤al Gaz
2008
2009
54.496
58.471

Toplam (GJ/y›l)
2008
2009
59.571
55.546

514

804

39.952

7.114

180.201

12.355

41.019

3.754

0

162.656

261.686

186.683

Bulaﬂ›k Makinesi

0

0

0

0

0

0

4.803

4.132

66.480

50.988

71.283

55.120

Elektrik Motorlar›

354

754

0

0

0

0

0

2.074

34.311

27.993

34.665

30.821

Elektronik

1.097

550

0

0

0

0

1.279

1.281

91.309

64.440

93.685

66.271

Buzdolab›

1.201

2.020

24.759

20.700

0

0

4.096

3.843

309.206

301.978

339.262

328.541

Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi

160

71

0

0

0

0

0

782

18.941

9.967

19.101

10.820

Çamaﬂ›r Makinesi

964

1.327

28.537

32.155

0

0

19.234

17.535

285.529

291.575

334.264

342.592

4.378

5.691

93.248

59.969

180.201

12.355

71.393

34.336

860.272

968.068 1.209.492 1.080.419

Piﬂirici Cihazlar

Toplam (GJ/y›l)

Toplam direkt enerji tüketimi – 2008 : 1.209.492 GJ
Toplam direkt enerji tüketimi – 2009 : 1.080.419 GJ
* Türkiye’deki toplam 8 iﬂletmemizin verilerinden derlenmiﬂtir.

2009 y›l›nda iﬂletmelerimizdeki endirekt enerji tüketimi, 2008 y›l›na göre %10 azalarak 524.158 GJ de¤erine düﬂmüﬂtür. Sa¤lanan bu düﬂüﬂ, iﬂletmelerimizde
gerçekleﬂtirdi¤imiz enerji verimlili¤i projeleri sayesinde sa¤lanabilmiﬂtir.

Birincil enerji kayna¤› baz›nda endirekt enerji tüketimi* (GJ/y›l)
Elektrik
‹ﬂletmeler
Kompresör
Piﬂirici Cihazlar
Bulaﬂ›k Makinesi
Elektrik Motorlar›
Elektronik
Buzdolab›
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Çamaﬂ›r Makinesi
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2008
46.347
87.410
45.854
53.213
124.224
116.663
22.251
85.629

2009
51.286
69.786
44.566
45.304
97.323
121.784
16.021
78.088

Toplam (GJ/y›l)
581.591
* Türkiye’deki toplam 8 iﬂletmemizin verilerinden derlenmiﬂtir.

524.158

Çevresel
Sorumluluklar

2009 y›l›nda iﬂletmelerimizdeki toplam enerji tüketiminde önemli iyileﬂtirmeler sa¤lanm›ﬂt›r. 2009 y›l›nda direkt ve endirekt toplam enerji tüketimimiz, 2008
y›l›ndaki 1,78 milyon GJ'den daha az olup 1,60 milyon GJ olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

‹ﬂletmelerimizdeki toplam enerji tüketimi* (GJ/y›l)
‹ﬂletmeler
Kompresör

Direkt Enerji
2008
2009
55.546
59.571

Endirekt Enerji
2008
2009
46.347
51.286

Toplam
2008
2009
101.893
110.857

261.686

186.683

87.410

69.786

349.096

256.469

Bulaﬂ›k Makinesi

71.283

55.120

45.854

44.566

117.137

99.686

Elektrik Motorlar›

34.665

30.821

53.213

45.304

87.878

76.125

Elektronik

93.685

66.271

124.224

97.323

217.909

163.594

Buzdolab›

339.262

328.541

116.663

121.784

455.925

450.325

19.101

10.820

22.251

16.021

41.352

26.841

334.264

342.592

85.629

78.088

419.893

420.680

1.209.492

1.080.419

581.591

524.158

1.791.083

1.604.577

Piﬂirici Cihazlar

Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi
Çamaﬂ›r Makinesi

Toplam (GJ/y›l)

* Türkiye’deki toplam 8 iﬂletmemizin verilerinden derlenmiﬂtir.

Ürün baz›nda toplam enerji tüketimi (GJ/ürün)

Toplam enerji tüketimi (GJ/y›l)
2.000.000

0.200

1.500.000

0.150

1.000.000

0.100

500.000

0.050

0.000

0.000
2008

2009

2008 2009
Kompresör
‹ﬂletmesi

2008 2009
Piﬂirici
Cihazlar
‹ﬂletmesi

2008 2009

2008 2009

2008 2009

2008 2009

2008 2009

2008 2009

Bulaﬂ›k
Makinesi
‹ﬂletmesi

Elektrik
Motorlar›
‹ﬂletmesi

Elektronik
‹ﬂletmesi

Buzdolab›
‹ﬂletmesi

Çamaﬂ›r
Kurutma
Makinesi
‹ﬂletmesi

Çamaﬂ›r
Makinesi
‹ﬂletmesi

Direkt enerji tüketimi (GJ/ürün)

Endirekt enerji tüketimi (GJ/ürün)

Kompresör d›ﬂ›nda ürün baﬂ›na toplam enerji tüketimi de¤eri düﬂtü.
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Sürdürülebilirlik ve Toplam Kalite Felsefesi
Kalite Yönetimi
Vizyonumuz do¤rultusunda, geliﬂen ve güncel teknolojileri kullanarak, müﬂteri beklentilerini
aﬂarak karﬂılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliﬂtirir, üretir
ve satıﬂ sonrası hizmet veririz.
Yönetim Sistemimiz, müﬂteri odaklılık, sürekli iyileﬂtirme ve yenilenmeyi temel alan
sürdürülebilir rekabet gücümüzü desteklemek için organize edilen iﬂgücü ve iﬂ akıﬂlarının
bütünüdür. Operasyonel verimlili¤imizi artırmak için EFQM Modeli, standartlar ve
metodolojilerden yararlanmakta, yönetim sistemimizi ve iﬂ süreçlerimizi EFQM Mükemmellik
Modeli uyarınca özde¤erlendirme metodolojisi ile gözden geçirmekteyiz.
Arçelik, güçlü yönlerini ve iyileﬂtirme fırsatlarını belirlemek için özde¤erlendirme yöntemini
1993 yılından beri kullanmaktadır. Özde¤erlendirme sürecinde, ﬂirketin bütün birimlerinin
yöneticileri ve üst yönetim takımı, çalıﬂtaylar düzenleyerek ﬂirketi ve faaliyetlerini EFQM
Mükemmellik Modeli'nin dokuz kriterine göre de¤erlendirmektedir. Sonuçlar birimlere
özgü iyileﬂtirme planlarının geliﬂtirilmesi için kullanılmaktadır. Son adım olarak Kalite
Sistemleri ve Altı Sigma Yöneticili¤i tarafından sonuçların genel de¤erlendirmesi yapılmakta
ve ﬂirketin stratejik planlama döngüsünde kullanılan rapor hazırlanmaktadır.
Sürekli iyileﬂtirme yaklaﬂımı do¤rultusunda Arçelik, tüm iﬂ süreçlerinde verimlili¤i uluslararası
düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek ve mükemmelli¤e ulaﬂmak için Altı
Sigma Metodolojisini kullanmaktadır. Altı Sigma Metodolojisi’nin ana amacı yalın ve basit
ürün ve süreçler ile mükemmelli¤e ulaﬂmaktır. Arçelik ilk Altı Sigma çalıﬂmalarına 1998
yılında üretim ve teknoloji süreçlerinde baﬂlamıﬂtır. Günümüzde, ﬂirket çapında üretim
ve üretim dıﬂı süreçlerdeki Altı Sigma faaliyetleri, Kalite Sistemleri ve Altı Sigma Yöneticili¤i
tarafından koordine edilmektedir. ﬁirket genelinde Altı Sigma Metodolojisi'nin yayılımının
ve süreklili¤inin sa¤lanması için düzenli olarak e¤itimler organize edilmektedir. Arçelik'te
150'ye yakın Altı Sigma kuﬂak sertifikasına sahip çalıﬂan bulunmaktadır.
Arçelik üst yönetimden en alt düzeydeki çalıﬂana kadar organizasyondaki her seviyeyi,
birimi ve fonksiyonları kapsayan takım çalıﬂmasına dayalı üretken bakım yönetimi olan
Toplam Üretken Bakım (TPM) sistemini uygulamaktadır. TPM ile amaçlanan, verimlili¤i
do¤rudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen mevcut tüm etmenleri ortadan
kaldırarak kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sa¤lamaktır. Arçelik A.ﬁ. iﬂletmelerinde
1996 yılından beri uygulanmakta olan TPM metodolojisi ile verimlilik, üretim miktarı ve
proses etkinli¤inin artırılması; arıza ve hata oranları, müﬂteri ﬂikayetleri, enerji, iﬂçilik ve
bakım maliyetleri ile stoklar ve iﬂ kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.
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Çevresel
Sorumluluklar

Yenilikçilik

Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler

Arçelik kendi teknolojisini geliﬂtirir. Arçelik A.ﬁ.'de Ar-Ge faaliyetleri, stratejimiz
ve büyüme hedeflerimiz paralelinde ﬂekillendirilir ve markalar›m›z›n küresel
rekabet ortam›nda sayg›de¤er bir konuma yükseltilmesine yard›mc› olur.
Ar-Ge program›m›z ‘‘çevreye sayg› duy, tüketici konforunu geliﬂtir, bugün
ve gelecekte müﬂteri ihtiyaçlar›n› karﬂ›la, uluslararas› standartlara uyum
sa¤la ve rekabetçi bir fark yarat’’ ﬂeklinde ifade edilen temel kurallara uygun
ekonomik ürünlerin tasar›m›na ve üretimine dayan›r.

Kaynaklar her ekonominin belkemi¤idir. Do¤al kaynaklar›n aﬂ›r› ve
sürdürülemez durumdaki mevcut kullan›m› gelecek nesilleri tehdit etmektedir.
Dünyan›n do¤al kaynaklar›n› korumak, çevreye sal›nan sera gazlar›n›n
küresel emisyon düzeylerini düﬂürmek ve iklim de¤iﬂikli¤ine neden olan
ekosistem tehditlerini de azaltmak ﬂartt›r. Artan nüfus ve teknoloji sonucu
do¤al kaynak kullan›m› t›rmanmakta ve at›k miktarlar› artmaktad›r. Bu
sürdürülebilir anlay›ﬂ çerçevesinde Arçelik, Kaynak Tasarrufu Sa¤layan
Ürünler tasarlay›p geliﬂtirmek için kararl›d›r.

Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlar›, “en çok” enerji ve su tasarrufu sa¤layan,
sessiz ve h›zl› ürünler geliﬂtirilmesini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, halen
ürünlerimizde kullan›lan ileri düzey programlar ve ekran teknolojileri, "tek
tuﬂ" bulaﬂ›k makinesi örne¤inde oldu¤u gibi müﬂterilerimize daha fazla
konfor ve görsel kalite sa¤lamaktad›r.
Araﬂt›rma, teknoloji ve ürün geliﬂtirme alanlar›na yat›r›mlar›m›z geriye do¤ru
1980'lere kadar uzanmaktad›r. Ar-Ge konusunda 20 y›l› aﬂk›n deneyimiyle
bugün Arçelik, sa¤lam altyap›s› ve toplamda 800 çal›ﬂan› olan 7 ayr›
Ar-Ge merkezine sahiptir. Ar-Ge ekiplerimizin baﬂar›lar›n› takdir ediyor ve
onlar›n “yenilikçi” buluﬂlar›n› ödüllendirmek için her y›l ‘‘Buluﬂ Günleri”
organize ediyoruz.
Avrupa Parlamentosu taraf›ndan haz›rlanan bir rapora göre ana kuruluﬂumuz
Koç Grubu dünyada Ar-Ge 'ye yat›r›m yapan ilk 1.000 ﬂirket aras›ndad›r.
Koç Grubu'nun sinerjisi ve kendi teknolojimizi kendimiz üretme konusundaki
kararl›l›¤›m›zla, hedef pazarlara dönük optimize tasar›mlarla ve yeﬂil
yaklaﬂ›mlarla desteklenen ürünler geliﬂtirme konusunda yat›r›ma devam
edece¤iz.

Fikri Haklar
Arçelik, Türkiye'deki patent ﬂampiyonudur. ﬁirket son beﬂ y›lda Türkiye'den
yap›lan patent baﬂvurular›n›n %10'unu ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)
ile Avrupa Patent Enstitüsü'ne Türkiye'den yap›lan uluslararas›
patent baﬂvurular›n›n1/3’den fazlas›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan verilen “Patent Ligi ﬁampiyonlu¤u Ödülü”nü
üç y›l arka arkaya ald›k ve 2009 y›l›nda da “Alt›n Patent Ödülü”ne lay›k
görüldük. 2009 y›l›nda Arçelik, alt› y›l arka arkaya Dünya Fikri Haklar Örgütü
taraf›ndan yay›nlanan ilk 500 ﬂirket aras›na giren ilk Türk ﬂirketi oldu. 800'den
fazla kay›tl› resmi patentimiz ve 1.500 patent bekleyen uygulama baﬂvurumuz
mevcuttur.

Ürün Hayat Çevrimi Yaklaﬂ›m›
Ürün hayat çevrimi yaklaﬂ›m›m›z; tasar›mdan üretime, üretimden servise
ve ortadan kald›rma safhalar›na kadar tüm ürünlerimizin çevre etkilerinin
yönetilmesini içerir.
Ürünün hayat çevrimi boyunca çevre etkisini azaltacak çal›ﬂmalara en
önemli katk›, geliﬂtirme ve tasar›m safhalar›ndan geçmektedir. Merkez
Ar-Ge Departman›m›z ürünlerin çevre etkilerini azaltacak teknolojileri
geliﬂtirmektedir. Her bir üretim tesisindeki Ar-Ge Departmanlar› da bu
teknolojileri hayata geçirecek uygulamalar› geliﬂtirmektedir. Endüstriyel
Tasar›m Departman›'na da ürün tasar›m› görevi verilmektedir. Bu üç
departman iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaktad›r.
Konsept tasar›m›ndan geri dönüﬂüm sürecine kadar Arçelik A.ﬁ., ürünün
her aﬂamadaki çevre etkisini sorgulamaktad›r.

Ürün konseptinin geliﬂtirilmesi
Ar-Ge bir ürün üzerinde çal›ﬂmadan önce, bir konsept tasar›m haz›rlanarak,
müﬂterilerle, siyasetçilerle, perakendecilerle, tedarikçilerle, hurda
yüklenicileriyle ve ulusal/uluslararas› sivil toplum kuruluﬂlar›yla gerçekleﬂtirilen
y›ll›k toplant›larda tart›ﬂ›lmakta ve daha sonra ürün planlama ve ürün yönetimi
süreci organize edilmektedir.
Konsept geliﬂtirme sürecinde kulland›¤›m›z araçlar ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•

TRIZ
6 Sigma
Ürün ve üretim teknikleri hakk›nda teknoloji de¤erlendirme
Teknoloji yol haritas›
Yenilikçilik ve teknoloji yönetimi
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Araﬂt›rma ve geliﬂtirme

Pazarlama ve tan›t›m

Ar-Ge safhas›nda, sadece uluslararas› standartlar için teknik geliﬂtirme
faaliyetleri de¤il, ayr›ca müﬂterilerin rahat kullan›m› ve konforu için kullan›m,
kalite ve güvenlik testleri de gerçekleﬂtirilir. Buna ek olarak Ar-Ge safhas›nda
ürünün çevreye olan etkisi de göz önüne al›n›r. Bu ba¤lamda gerçekleﬂtirilen
baz› çal›ﬂmalar ﬂunlard›r:

Pazarlama ve tan›t›m aktiviteleri sivil toplum kuruluﬂlar›n›n deste¤iyle
yürütülmektedir.

• Buzdolab› kap› kollar› için anti bakteriyel kaplama

Arçelik,tüm süreçlerinde oldu¤u gibi nakliye faaliyetleri s›ras›nda da yak›t
tüketimini azaltmaya çal›ﬂmakta olup yak›t tüketimi kaynakl› CO2 emisyonlar›n›n
da fark›ndad›r.

• Çamaﬂ›r makineleri için PolyAr ad› verilen kendi teknolojimiz ile geliﬂtirdi¤imiz
ileri teknoloji özel bileﬂim malzeme

Kullan›m ve servis

• Bulaﬂ›k makineleri için TPE contas›

Sertifikasyon
Sertifikasyon testleri ba¤›ms›z kuruluﬂlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilir ve üretim
karar› ancak gerekli teknik spesifikasyonlar› sa¤lad›ktan sonra al›nabilir. Bu
safhada ürünün sadece tümü de¤il parçalar› da ayn› ﬂekilde sertifikasyon
almal›d›r.

Yap›m ve üretim
Yap›m ve üretim safhas›nda enerji, malzeme ve su kullan›m› kontrol alt›nda
tutulmaktad›r. Ayr›ca her bir üretim ad›m›nda at›klar› azaltmak için
dan›ﬂmanlardan destek al›narak projeler gerçekleﬂtirilmektedir.
Gerçekleﬂtirilen projelere örnek olarak aﬂa¤›daki diyagram son üç y›lda
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi'nde yürütülen sürdürülebilirlik projeleri sayesinde
su ve enerji tüketiminin ne kadar azalt›labildi¤ini göstermektedir.

yüzde

2006-2009 y›llar› aras›ndaki enerji ve su tüketiminde azalma
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Araﬂt›rmalar, beyaz eﬂyalar›n çevre üzerindeki temel etkilerinin büyük oranda
tüketici taraf›ndan kullan›lma safhas›nda ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir.
Arçelik enerji tasarrufu sa¤layan ürünlerin tasar›m ve üretimine odaklanmaya
devam etmektedir.

Bertaraf, yeniden kullan›m ve geri dönüﬂüm
Arçelik, 2002/96/EC say›l› AB WEEE Direktifi ile uyumlu olarak tasar›m ve
üretim süreçlerinde, ürünlerin servis hizmetlerine, yeniden kullanıma, demontaj
ve geri dönüﬂüm gibi iﬂlemlere uygunlu¤unu bütünüyle göz önüne almaktad›r.
Sürdürülebilir oldu¤u müddetçe daha da fazla geri dönüﬂtürülebilir malzeme
kullan›lmakta, üretim ve tasar›m özellikleri ürün güvenli¤i için herhangi bir risk
oluﬂturmad›¤› sürece de ürün tasar›mlar› sökme ve geri dönüﬂüm iﬂlemlerini
kolaylaﬂt›racak ﬂekilde yap›lmaktad›r. At›k malzeme ve parçalar ay›klanmakta
ve geri dönüﬂtürülmek üzere lisansl› geri dönüﬂüm tesislerine gönderilmektedir.
Ambalaj konusunda da ambalaj hacmi ve a¤›rl›¤›, asgari at›k üretimine neden
olacak ve çevre etkisini minimize edecek ﬂekilde tasarlanmaktad›r. At›k
ambalaj malzemeleri konusunda da Arçelik, Türkiye'de ve Avrupa'da lisansl›
toplama ve geri dönüﬂüm firmalar›yla çal›ﬂmaktad›r.

Çevresel
Sorumluluklar
Beyaz Eﬂyada Enerji Verimlili¤i
Arçelik olarak, kullan›mlar› boyunca elektrik tüketen ürünler üretiriz. Ürünlerin
bu tüketimine ek olarak imalatlar› ve nakliyeleri s›ras›nda tüketilen enerjiyle
elektrik tüketimi de en baﬂta CO2 olmak üzere çeﬂitli sera gazlar› emisyonlar›na
neden olmaktad›r.
Ürünlerin çevre üzerindeki etkileri aras›nda en fazla CO2 emisyonu, ürünün
“kullan›m›” s›ras›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bunu s›ras›yla üretim, malzeme
tedari¤i, nakliyesi ve ortadan kald›r›lmas› s›ras›ndaki etkiler izlemektedir.
CO2 emisyonunun %91-93'ü, müﬂterinin kullan›m› s›ras›ndaki enerji tüketimi
sonucu aç›¤a ç›kmaktad›r. Di¤er sal›n›m miktarlar› %6 düzeyinde üretimde,
<%0,5 düzeyinde malzeme tedari¤inde, %1 düzeyinde nakliyede ve <%0,5
düzeyinde de ortadan kald›rma s›ras›nda oluﬂur.

“A” s›n›f› ürünlerden daha verimli olan ürünlerimizin enerji verimlili¤ini
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz. 2009 y›l›nda aﬂa¤›daki tablodan
da görüldü¤ü gibi Arçelik ürünlerinin ço¤u “A” s›n›f›nda ya da “A” s›n›f›ndan
daha ileridedir. 2009 y›l›nda üretilen çamaﬂ›r makinelerinin ve bulaﬂ›k
makinelerinin %100'ü, buzdolaplar›n›n %79'u, f›r›nlar›n %40'› “A” ya da
daha fazla enerji tasarrufu sa¤layan s›n›flardad›r.
Her y›l daha da fazla enerji tasarrufu sa¤layan ürünler tasarlanmakta ve
üretilmektedir; örne¤in “A” s›n›f›ndan daha verimli olan çamaﬂ›r makinelerinin
say›s› bir önceki y›la göre iki kat›na ç›km›ﬂt›r.
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Bir ürünün CO2 emisyonunu azaltman›n en verimli yolunun enerji verimlili¤ini
art›rmak oldu¤u gerçe¤inden hareketle Arçelik, buzdolaplar›/dondurucular›n,
çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k makinelerinin enerji tüketimini azaltmay› hedeflerken
“A” s›n›f› f›r›nlar›n da yüzdesini art›rmay› amaçlamaktad›r.
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme konusunda kaydetti¤imiz ilerlemeler sayesinde
ürünlerimizin ço¤u en üst verimlilik kategorilerinde derecelendirilmektedir.
Halen Avrupa Birli¤i en verimli s›n›fta yer alan etiketli ürünler için A+++ gibi
daha yüksek s›n›fland›rma seviyeleri koymak suretiyle etiketleme sistemini
gözden geçirmektedir. Yeni etiketlerin 2011 baﬂlar›nda kullan›lmaya
baﬂlanmas› beklenmektedir. Yeni yasaya göre enerji verimlili¤i etiketi
teknolojik ilerlemeyi yans›tacak ﬂekilde tasar›m›nda en çok üç yeni enerji
s›n›f› yer alacak ﬂekilde haz›rlanacak ve toplam enerji s›n›f say›s›n› yedi ile
s›n›rland›rmaya devam edecektir. Arçelik yeni enerji etiketleme sistemine
haz›rd›r.

Enerji Etiketi
Arçelik elektrikli ve elektronik ev aletleri hakk›ndaki AB Yönergeleri paralelinde
ürünlerinde enerji tüketimini gösteren enerji etiketlerinin kullan›m›na, bu
etiketler Türkiye'de zorunlu hale gelmeden çok önce baﬂlam›ﬂt›r. 2001
y›l›nda Arçelik, müﬂterilerine “A s›n›f› enerji” kavram›n› tan›ﬂt›ran ilk ﬂirket
olmuﬂtur. “Enerji S›n›f›” etiketleri ve medya vas›tas›yla müﬂterilerin dikkatini
ev aletlerinde enerji tüketimi konusuna çekmeye ve bunun sa¤layaca¤›
tasarruf potansiyelini göstermeye çal›ﬂt›k.
Enerji s›n›fland›rmas›, Avrupa Komisyonu taraf›ndan oluﬂturulan standart
tan›mlar çerçevesinde, belirli bir performans düzeyinde ürünün sarf etti¤i
enerji miktar›n›n ölçülmesi yoluyla yap›lmaktad›r. Ürünün enerji verimlili¤i,
etiketi üzerindeki A'dan G'ye kadar de¤iﬂen enerji seviyeleri cinsinden
derecelendirilir. 'A' en çok enerji tasarrufu sa¤layan anlam›na gelirken 'G'
de en az enerji tasarrufu sa¤layan› simgelemektedir. Ürünlerimizin büyük
bölümü ‘‘A’’ üstü enerji seviyesine sahiptir. Buzdolaplar› için bu “A++”d›r.
S›n›flar aras›nda yıkayıcılarda ortalama %20 ve buzdolaplar›nda da %25
farkl›l›k oldu¤u söylenebilir.
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Say›larla Enerji Tasarrufu
Enerji

•

•

•

E¤er Türkiye'deki yaklaﬂ›k 4 milyon bulaﬂ›k makinesini Blomberg "GIN 9585 XB"
Bulaﬂ›k Makinesiyle de¤iﬂtirebilmek mümkün olsayd› bu bize, DS‹ (Devlet Su
‹ﬂleri) Genel Müdürlü¤ü verilerine göre Ankara Sar›yar Baraj›'ndaki bir y›ll›k enerji
üretimine eﬂit miktarda 425 GWsaat enerji tasarrufu sa¤lard›.
E¤er Türkiye'deki yaklaﬂ›k 4 milyon bulaﬂ›k makinesini Arçelik "Ekolojist" 6291 I
model bulaﬂ›k makinesiyle de¤iﬂtirebilmek mümkün olsayd› bu bize DS‹ (Devlet
Su ‹ﬂleri) Genel Müdürlü¤ü verilerine göre, Ankara Sar›yar Baraj›'ndaki bir y›ll›k
enerji üretiminin %80'ine eﬂit miktarda 330 GWsaat enerji tasarrufu sa¤lard›.
E¤er Türkiye'de bir y›lda sat›lan çamaﬂ›r makinelerini Arçelik "8124 HS" Çamaﬂ›r
Makinesiyle de¤iﬂtirebilmek mümkün olsayd› bu bize, Hirfanl› Baraj›'ndaki bir
y›ll›k enerji üretiminin %45'ine eﬂit miktarda enerji tasarrufu sa¤lard›.

Bulaﬂ›k
Makinesi

Üretici
Model

62101E

Çok Verimli

Burada yazan harf, ürünün enerji s›n›f›n› gösterir.
Ürün daha çok iﬂi daha az elektrik enerjisi ile
yapt›kça enerji s›n›f› yükselir, aksi takdirde düﬂer.
‘‘A’’ en yüksek ‘‘G’’ en düﬂük de¤erdir.

Az Verimli
Enerji Tüketimi
kWh/program
(üreticinin stand

art program›nda so¤uk
su
kullan›larak yap›la
n test sonuçlar›na
göre)

Y›kama Performan
s›

A: Yüksek

G: Düﬂük

Kurutma Performan
s›

A: Yüksek

Ürünlerimizin Geri Dönüﬂtürülebilirli¤i

G: Düﬂük

Standart Sofra Tak›
m›

Su Tüketimi lt/

program

Kapasitesi

Enerji tüketimi, bulaﬂ›k makinesinin her bir
y›kamada kaç kilovat elektrik harcad›¤›n› belirtir.
Y›kama performans›, bulaﬂ›klar›n ne kadar temiz
y›kand›¤›n› belirtir. ‘‘A’’ en yüksek ‘‘G’’ en düﬂük
de¤erdir.
Kurutma performans› bulaﬂ›klar›n ne kadar iyi
kurutuldu¤unu belirtir. ‘‘A’’ en yüksek ‘‘G’’ en
düﬂük de¤erdir.

Gürültü

Beyaz eﬂyan›n türüne ba¤l› olarak ürünlerimizin geri dönüﬂtürülebilme oran› %83,9
ile %98,0 aras›nda de¤iﬂir.
Arçelik çamaﬂ›r makinelerinin geri dönüﬂtürülebilme oran› %97 olup ambalaj
malzemelerinin ise %100'ü geri dönüﬂtürülebilmektedir. Farkl› hammaddelerin geri
dönüﬂtürülebilme oranlar›yla ilgili ayr›nt›lar aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.

Çamaﬂ›r makinesi
Malzemeler
Metaller
Plastik
Kimyasallar
Di¤erleri
Komponentler
Lastik
Toplam

A¤›rl›k(gr)
20.380,5
9.230,8
39,9
28.334,9
6.313,7
1.759
66.058,8

Durum
Tamam› geri dönüﬂtürülebilir
Tamam› geri dönüﬂtürülebilir
geri dönüﬂtürülemez
Tamam› geri dönüﬂtürülebilir
%96 geri dönüﬂtürülebilir
geri dönüﬂtürülemez
%97 geri dönüﬂtürülebilir

Arçelik kondanserli kurutma makinelerinde kullan›lan malzemeler %98 oran›nda
geri dönüﬂtürülebilir durumdad›r. Arçelik buzdolaplar› ve dondurucular ise
gövdelerinin türüne göre %85-90 geri dönüﬂtürülebilir durumdad›r.
2009 y›l›ndaki fırın sat›ﬂlar› göz önüne al›nd›¤›nda yaklaﬂ›k 1.650 a¤acın kurtarıldı¤ını
görürüz. F›r›nlarda ambalaj malzemelerinin %100'ü, ürünün ise %85-90'› geri
dönüﬂtürülebilmektedir. Üretim, depolama, lojistik kazançlar›, kullan›lan komponent
miktar›n›n azalt›lmas› ve ortak komponent miktar›n›n artırılmasıyla mümkün olur. Bu
sayede yeni tasarlanan f›r›n platformumuzda ana komponent say›s› daha önceki
platformlar›m›zda 44 iken %52 azalt›larak 21'e indirilmiﬂtir. Ürünlerimizde %100
geri dönüﬂtürülebilir plastik malzemelerin kullan›lmas›yla çevreye zararl› plastik
at›klar›n kullan›m› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
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(dB(A) re 1 pW)

*Ayr›nt›l› bilgi ürün
broﬂüründedir.

Standart EN 56242

Su tüketimi, bulaﬂ›k makinesinin her bir y›kamada
kaç litre su harcad›¤›n› belirtir.

Çevresel
Sorumluluklar
Tüketici Elektroni¤inde Enerji Verimlili¤i
Müﬂterilerimiz için tasarlan›p üretilen ve enerji tasarrufu sa¤layan ECO TV
ürünlerin, sera gazlar›n›n küresel etkilerini ve CO2 emisyonlar›n› azaltmak
aç›s›ndan çok pozitif bir etkisi olacakt›r.
2007 y›l›nda AB Toplulu¤u’nda, televizyonlar›n y›ll›k elektrik tüketiminin, 24
Mt CO2 emisyonuna karﬂ›l›k gelen 60 TWsaat oldu¤u tahmin edilmektedir.
Bu tüketimi s›n›rland›rmak için herhangi bir önlem al›nmad›¤› takdirde 2020
y›l›nda elektrik tüketimi 132 TWsaat düzeyine ç›kacakt›r.

Yeni görüntüleme teknolojileriyle ba¤lant›l› olarak LED televizyonlar daha
fazla enerji tasarrufu sa¤layan en yeni teknolojileri kullan›rken ayn› zamanda
daha zengin renk, kontrast ve netlik kontrolü sa¤layan daha ince ürünler
ortaya ç›kt›. Pazara sunulan LED TV bugün önde gelen rekabetçi ürünlerden
biridir.

Bir televizyonun gerek çal›ﬂ›rken, gerekse de bekleme modunda daha az
güç tüketmesi durumunda çevre üzerindeki olumsuz etkileri de dolay›s›yla
daha az olacakt›r. Üretim ve taﬂ›ma s›ras›nda da daha az kaynak kullan›lmas›
durumunda çevre üzerinde daha az olumsuz etki yarat›lacakt›r.
Enerji verimlili¤i konusunda çok iyi bilinen ve dünyada ilk ve tek olarak yola
ç›kan bir proje “Bekleme konumunda 0 enerji tüketen TV” olarak adland›r›l›p
reklam› yap›lm›ﬂ ve 2008 y›l›nda Türkiye Elektronik Sanayicileri ve ‹malatç›lar›
Derne¤i TES‹D taraf›ndan “yenilikçi ürün” olarak seçilmiﬂtir.
Tüketici elektroni¤i ürünlerini üretirken, ECO-Tasar›m ürünler özelinde
sürdürülebilir geliﬂtirme ve ekolojiyi de dikkate alacak ﬂekilde proaktif bir
yaklaﬂ›m gösterdik. Gerçekleﬂtirilen ölçümler üzerinden pazarlama yapman›n
yan› s›ra AB Eco Etiketi ya da EuP enerji etiketi kullanmak suretiyle çevre
dostu televizyonlara fark›ndal›¤› art›rmay› hedefledik. Bu kapsamda “EcoTasar›m LCD TV” serisi tasarlay›p ürettik. Eco-dostu ürünleri LED TV serisi
izledi. Arçelik Eco-Tasar›m ve LED TV serileri standart ayn› ölçüdeki LCD
TV’lere göre %40 daha az ‘‘direkt’’ enerji tüketmektedir.
ﬁirketimizin tüketici elektroni¤i iﬂ segmentindeki stratejisi, Ar-Ge merkezimizin
yo¤un geliﬂtirme çabalar›yla desteklendi. Tüketici elektroni¤i endüstrisindeki
ileri teknolojilerin paralelinde bu alanda gerek araﬂt›rma ve gerekse de yeni
ürün geliﬂtirme faaliyetlerimizi devam ettirdik. Vizyonumuz çerçevesinde
yeni nesil görüntüleme, ses, yay›nc›l›k ve iletiﬂim teknolojileri yard›m›yla
enerji, çevre ve ergonomi alan›nda uluslararas› standartlar› sadece
karﬂ›lamakla kalmay›p bunlar› aﬂan yenilikçi ürünler tasarlad›k.

Su Verimlili¤i
Tüm kanunlara ve mevzuata uyum sa¤laman›n ötesinde, su tasarrufu
sa¤layan ürünler yaratmak için sürekli çal›ﬂmaya devam ediyoruz. Üretimdeki
sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m›m›zla Avrupa'da örnek bir ﬂirket ve kendi sektöründe
dünyan›n en iyi üreticisi olmay› hedefliyoruz.
Ürünlerimizin su verimlili¤i bizim için di¤er önemli bir konudur. Arçelik’in
çevre hassasiyetinin ve do¤al kaynaklar› korumak için teknolojiyi nas›l
kulland›¤›nın güzel bir örne¤i, dünyan›n en çok su tasarrufu sa¤layan modeli
olan Arçelik “62105 H" Bulaﬂ›k Makinesinde görülebilir. “62105 H" ekonomik
olarak ürün mükemmeliyeti sa¤lamas›n›n yan› s›ra çevrenin korunmas›na
da katk›da bulunmaktad›r. Elde y›kamak yerine Arçelik "62105 H" Bulaﬂ›k
Makinesini kullanmak hane baﬂ›na y›lda 33,3 ton su tasarrufu sa¤lamak
demektir.
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Çevre Dostu Ürünler
Sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m›m›zdan do¤an baz› örnek ürünler ﬂunlard›r.
Dünyada ilk olarak A enerji s›n›f› üründen %30 daha az enerji tüketen
“Ekonomist” serisi Çamaﬂ›r Makinesi üretimine baﬂland›. Daha
sonras›nda A enerji s›n›f› ürünlerden %50 daha az enerji harcayan çamaﬂ›r
makinesi üretimine de baﬂland›. ﬁu an ise 14 dakikal›k y›kama süresiyle
dünyan›n “en h›zl› çamaﬂ›r makinesi” üretiliyor. Tüm ürün gam› da A+ ve
A++ enerji s›n›flar›na yükseltildi.
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‹lk A++ no-frost buzdolab› “Siyah Orbital” üretildi. Beyaz eﬂya endüstrisinde
hayranl›k verici siyah tasar›m›yla bu buzdolab› dünyada kendi s›n›f›nda
en düﬂük enerji tüketimine sahip. 2004 y›l›ndan bugüne Arçelik halen
dünyada en çok enerji tasarrufu sa¤layan buzdolaplar›n›n üreticisi olma
gururunu taﬂımaktadır.
“Yeﬂil ve do¤a-dostu bir ﬂirket olma stratejisi” do¤rultusunda %45 enerji
tasarrufu ve bekleme modunda s›f›r enerji tüketimi özellikleri kazand›r›lan
Eco-Panel LCD televizyonlar üretilip pazara sunuldu. Energy Star etiketiyle
ve di¤er eko-etiket standartlar›yla uyumlu yeﬂil ürünler tasarlamak hem
do¤al hem de sürdürülebilirdir. Bu maksatla AB standardizasyon çal›ﬂmalar›
yak›ndan takip edilmiﬂtir. Daha az enerji tüketimine ek olarak su bazl›
boyalara geçilerek, boya maddelerinin %30 geri dönüﬂtürülebilir olmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.

Çevresel
Sorumluluklar
En h›zl›, en çok su tasarrufu sa¤layan ve en sessiz
bulaﬂ›k makinelerinden biri pazara sunuldu.
Çamaﬂ›r kurutma makinesi segmentinde, Avrupa'n›n “en fazla enerji
tasarrufu sa¤layan kondanserli kurutma makinelerinden biri” üretildi. Eco
Top Ten Enerji Ödülünü ve Yenilikçilik kategorisinde Plus X Ödülünü alan
bu ürün, gerek Almanya'da gerekse Belçika'da önde gelen tüketici dergileri
taraf›ndan “En ‹yi Kondanserli Kurutma Makinesi” seçildi.

Maliyetleri düﬂüren ve ürün verimlili¤ini art›ran ankastre f›r›nlara yeni bir
görünüm verecek ve yeni teknolojileri devreye sokacak olan bir proje
baﬂar›yla tamamland›. Bu proje kapsam›ndaki tüm f›r›nlar art›k A enerji
s›n›f›nda. Ayr›ca, dünyan›n en çok enerji tasarrufu sa¤layan ve en sessiz
f›r›n› da üretimde.
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Kaynak Verimlili¤i Konusunda Kamuoyu Bilinçlendirilmesi
Çevre dostu teknolojileri
geliﬂtirip, yayg›nlaﬂt›r›rken
çevre bilincini art›r›c›
giriﬂimleri de destekliyoruz.

Müﬂterilerin ürünü kulland›klar› s›rada çevre üzerinde b›rakt›klar› kendi ayakizleri konusunda bilgilendirilmeleri
hayati önem taﬂ›r. Çevreyi korumay› ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan birçok giriﬂimi destekliyor ve
önlemleri al›yoruz.
Enerji verimlili¤ine odaklanan ürün reklamlar›m›z vas›tas›yla enerji kaynaklar›n›n do¤ru kullan›m› konusuna
kamuoyunun dikkatini çekmeye çal›ﬂ›yoruz. Son 10 y›lda yap›lan tüm reklam iletiﬂimi enerji verimlili¤i temas› üzerine
oturtuldu. Beyaz eﬂyada “A” ve “A++” enerji s›n›fland›rmas› iletiﬂimde daima vurguland›.

“Suyunu boﬂa harcama”
kampanyas›
Kampanyan›n amac› tüketicilerin su
tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi,
su tasarrufu yapmaya teﬂvik edilmesi
ve bu konudaki bireysel çabalar›n ne
kadar önemli oldu¤unun gösterilmesidir.
Bu kampanya çerçevesinde tüketicilere
100.000 adet indirimli bulaﬂ›k makinesi
sunulmuﬂtur.

Sivil toplum kurumlar›yla ortakl›klar kamuoyunun bilincinin art›r›lmas›nda hayati bir rol oynar. 2008 y›l›ndaki bir
kampanyada toprak erozyonuyla mücadelede, a¤açland›rmay› desteklemekte ve do¤al yaﬂam› korumada önde
gelen TEMA Vakf› ile iﬂbirli¤i yapt›k. Kampanya kapsam›nda 60.000 bulaﬂ›k makinesi sat›ld› ve sat›lan
her bulaﬂ›k makinesi için “TEMA Meﬂe Projesi”ne dokuz meﬂe tohumu katk›da bulunduk.
2008 y›l›nda ﬁirket TEMA Vakf›'n›n, su tasarrufuna yönelik uygulamalar› özendirip su tasarrufunda bireysel önlemlerin
önemini göstererek su tasarrufu bilincini art›rmay› amaçlayan “Suyu Boﬂa Harcama” kampanyas›na katk›da
bulunmaya devam etti. Bu kampanyada 100.000 bulaﬂ›k makinesi için müﬂterilere özel indirimler sunuldu.
2008 y›l›nda destekledi¤imiz di¤er bir proje de küresel ›s›nmaya ve di¤er çevre sorunlar›na kamuoyunun dikkatini
çeken öncü bir televizyon kanal›n›n program dizisi olan “NTV Yeﬂil Ekran Projesi” oldu.
2007 y›l›ndan beri En-Ver adl› bir kamu ve özel sektör ortakl›¤› projesini destekliyoruz. En-Ver Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› ile ana kuruluﬂumuz Koç Holding'in ortak bir giriﬂimidir. Enerji verimlili¤i ile ilgili kamuoyu
bilincini art›rarak ve daha çevre-dostu bir yaﬂam biçimini teﬂvik ederek sonuçta enerji tasarrufunu özendirip tüketici
davran›ﬂ›n› de¤iﬂtirmeyi amaçlamaktad›r.

“En-Ver”
Enerji Verimlili¤i Kampanyas›

Arçelik A.ﬁ. ‘‘En-Ver Enerji Verimlili¤i’’
kampanyas›n›n ana sponsorlar›ndan
biri olmuﬂtur.
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Çevresel
Sorumluluklar
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Çal›ﬂanlar›m›z
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirket stratejilerine katk› sa¤layacak ﬂekilde insan kaynaklar›nda ortak yaklaﬂ›mlar
oluﬂturmak ‹nsan Kaynaklar› politikam›z›n temelini oluﬂturmaktad›r. ﬁirket stratejileri ile
uyumlu, ortak de¤erlerimiz ve iﬂ ahlak› ilkelerimizin ›ﬂ›¤›nda 2006 y›l›nda belirlenen
Arçelik A.ﬁ. ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri ile birlikte
dokümante edilerek, Türkiye ve faaliyet gösterdi¤imiz yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerdeki çal›ﬂanlar›m›z
ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹nsan Kaynaklar› Politikalar›m›z› yönlendiren temel ilkelerimiz;
‹nsan Kaynaklar› (‹K) sistemlerimizde ve uygulamalar›m›zda küresel/yerel bir denge
vard›r. Uluslararas› platformda faaliyet gösteren bir ﬁirket olarak; yerel mevzuatlara,
uygulamalara ve gereksinimlere sayg› duyar›z. ‹K politikalar› ve uygulamalar›n›n yerel
mevzuatlarla çeliﬂti¤i durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatlar› dikkate al›n›r.
Tüm ‹nsan Kaynaklar› politikalar›m›z, Arçelik A.ﬁ. iﬂ stratejileri ile ayn› do¤rultudad›r.
Tüm ‹nsan Kaynaklar› süreç ve uygulamalar›, insan haklar›na uyumlu ve bunlar›
destekler nitelikte olmal›d›r. Bu ilkeler; ayr›mc›l›k yapmamay› ve ﬁirket içinde eﬂit
f›rsatlar sa¤lamay› gerektirir. Arçelik A.ﬁ., hiçbir ﬂekilde etnik köken, ›rk, millet,
maluliyet, politik görüﬂ, dini inanç, yaﬂ, cinsiyet veya cinsel tercih ayr›m› yapmaz.
Tüm ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›m›zdaki temel ald›¤›m›z esaslar; adalet, tutarl›l›k
ve güvenilirliktir.
‹nsan Kaynaklar› standartlar›m›z› sürekli iyileﬂtirmek amac›yla; ‹nsan Kaynaklar›
uygulamalar›m›z› sistematik ve düzenli olarak gözden geçirir, en son geliﬂmeler ve
toplad›¤›m›z geri bildirimler ile ‹nsan Kaynaklar› süreçlerimizi ﬂekillendiririz.
ﬁirket yaklaﬂ›m›m›z çal›ﬂanlar›n mahremiyetini korumak ve kiﬂisel bilgilerin gizlili¤ini
güvence alt›na almakt›r.

• 2005 Farkl› üniversitelerle üniversite-sanayi iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›
• 2006

Sürdürülebilirlik
Yolculu¤u
• 2007
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baﬂlat›ld› ve yayg›nlaﬂt›r›ld›.
Küresel ‹lkeler Prensipleri do¤rultusunda ‹K politikalar›
ve prosedürleri gözden geçirildi. ‹nsan Kaynaklar›
Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹ﬂ Eti¤i Kurallar› yay›nland›
ve dünyadaki tüm çal›ﬂanlarla paylaﬂ›ld›.
Türkiye d›ﬂ›ndaki üretim iﬂletmelerimizde “‹ﬂ Hayat›
De¤erlendirme ve ‹yileﬂtirme” anketi uygulanmaya
baﬂland›.

• 2008 Üniversite staj program› eﬂitlik ilkesi çerçevesinde gözden
geçirildi.

• 2009 Mevzuat gereklilikleri ve Arçelik süreçlerine uygun
• 2009

olarak ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i organizasyonu yeniden
yap›land›r›ld›.
‹nsan Kaynaklar› Departman›, yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerde de
insan kaynaklar› sistem ve araçlar›n› yayg›nlaﬂt›rmak için
yeniden yap›land›r›ld›.

Çal›ﬂanlar›m›z

Çal›ﬂanlar›m›z›n Da¤›l›m›
Ülke baz›nda çal›ﬂan da¤›l›m›
Arçelik A.ﬁ.'de dünya genelinde çal›ﬂan say›s› 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 17.472 iken, bu rakam 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
%3 azalarak 16.931 olmuﬂtur. Çal›ﬂanlar›n yaklaﬂ›k %75'i Türkiye'de istihdam edilirken geriye kalanlar›n büyük bir k›sm› da üretim
tesislerimizin oldu¤u üç ülkede, Romanya, Rusya ve Çin'de yo¤unlaﬂmaktad›r. Ayr›ca aﬂa¤›da belirtilen Avrupa ülkelerinde
uluslararas› pazarlama ve sat›ﬂ ofislerimiz mevcuttur.
Beyaz yakal› çal›ﬂanlar›m›z›n ülke baz›nda da¤›l›m› aﬂa¤›daki grafikte gösterilmiﬂtir. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle Arçelik A.ﬁ.
beyaz yakal› çal›ﬂanlar›n›n %89'u üniversite mezunu olup bu oran 2008 y›l›nda %86 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Ülke baz›nda beyaz yakal› çal›ﬂan da¤›l›m›
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2009 y›l›nda toplam çal›ﬂan say›m›z›n yaklaﬂ›k %78'i mavi yakal› çal›ﬂanlar›m›zdan oluﬂmuﬂ; bunlar›n %79'u da Türkiye'de istihdam
edilmiﬂtir. Di¤er mavi yakal› çal›ﬂanlar›n da¤›l›m› aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir.

Ülke baz›nda mavi yakal› çal›ﬂan da¤›l›m›
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Çal›ﬂanlar›n kadro türü ve istihdam kategorisi baz›nda da¤›l›m›
Aﬂa¤›da belirtilen tablolarda beyaz yakal› çal›ﬂanlar; Teknisyen, Memur, Mühendis, Uzmanların (memur ve mühendis) yan› s›ra, CEO, Genel
Müdür Yard›mc›lar›, Direktörler, Grup Yöneticileri, Yöneticiler ile Tak›m Liderleri pozisyonlar›n› kapsamaktad›r.

Türkiye
Kadrolu
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

2008
Belirli Süreli Toplam

1.812
9.840
11.652

0
1.026
1.026

Romanya
329
1.802
2.131

Rusya
Kadrolu
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

7
13
20

Kadrolu
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

336
1.815
2.151

0
0
0

174
882
1.056

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

126
103
229

126
103
229

0
0
0

0
460
460

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

5
98
103

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

316
2.030
2.346

2009
Belirli Süreli Toplam

154
745
899

Kadrolu

1.859
10.405
12.264

2009
Belirli Süreli Toplam

311
1.932
2.243

Kadrolu

2008
Belirli Süreli Toplam

2009
Belirli Süreli Toplam

1.859
9.945
11.804

Kadrolu

2008
Belirli Süreli Toplam

174
882
1.056

Çin

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

2008
Belirli Süreli Toplam

Kadrolu
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

1.812
10.866
12.678

Kadrolu

4
0
4

158
745
903

2009
Belirli Süreli Toplam

120
176
296

0
0
0

120
176
296

Çal›ﬂanlar›n cinsiyet baz›nda da¤›l›m› (%)
Beyaz yakal› kad›n çal›ﬂanlar›n, toplam beyaz yakal› çal›ﬂanlara oran› 2008 ve 2009'da %22 olarak gerçekleﬂirken, mavi yakal› kad›n
çal›ﬂanlar›n, toplam mavi yakal› çal›ﬂanlara oran›nda 2008'den 2009'a %1'lik art›ﬂ görülmüﬂtür.
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Beyaz Yaka 2008

Mavi Yaka 2008

Erkek
Kad n

Erkek
Kad n

%78
%22

%95
%5

Beyaz Yaka 2009

Mavi Yaka 2009

Erkek
Kad n

Erkek
Kad n

%78
%22

%94
%6

Çal›ﬂanlar›m›z

Beyaz yakal› çal›ﬂanlar›n yaﬂ grubu ve k›deme göre da¤›l›m›
Üst Yönetim

: Genel Müdür, Genel Müdür Yard›mc›lar›, Direktörler

Orta Kademe Yönetici

: Grup Yöneticileri, Yöneticiler, Tak›m Liderleri

Uzmanlar ve Memurlar

: Uzman Memur ve Mühendisler, Memurlar, Teknisyenler

Üst düzey yöneticilerimiz, yöneticilerimiz, uzmanlar›m›z ve memurlar›m›z aras›nda k›dem y›llar› oldukça yüksektir. Üst düzey
çal›ﬂanlar›m›z ortalama 15 y›ld›r ﬁirketimizde çal›ﬂmaktad›r. Aﬂa¤›daki tablo hem erkek hem de kad›n çal›ﬂanlar› kapsamaktad›r.

2008

2009

Üst Orta Kademe
Yönetim
Yönetim
Ortalama yaﬂ

47

42

K›dem y›l›

18

15

Üst Orta Kademe
Yönetim
Yönetim

Uzmanlar ve
Memurlar
34 Ortalama yaﬂ
8 K›dem y›l›

Uzmanlar ve
Memurlar

46

42

36

15

14

9

Yaﬂ grubuna göre personel devir h›z›*
Mavi Yakal› çal›ﬂanlar aras›nda personel devir h›z›, 2008 y›l›nda %6,9 iken, küresel krizin etkisi ile 2009 y›l›nda %9,4 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.

2008

2009

Yaﬂ

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Toplam

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Toplam

<35

%6,2

%5,0

%5,2

%6,0

%7,1

%6,9

35-50

%3,6

%1,5

%1,8

%3,1

%2,0

%2,2

>50

%0,4

%0,3

%0,4

%1,0

%0,2

%0,3

Toplam

%10,3

%6,9

%7,4

%10,1

%9,4

%9,5

Cinsiyete göre personel devir h›z›*
35 yaﬂ›n alt›ndaki çal›ﬂanlar›m›z aras›ndaki personel devir h›z›n›n göreceli olarak di¤er yaﬂ gruplar›na göre daha yüksek oldu¤u
görülmektedir. Erkek çal›ﬂanlar›m›z aras›ndaki personel devir h›z› kad›n çal›ﬂanlar›m›za göre daha yüksektir.

Cinsiyet

2008

2009

Kad›n

%0,6 %0,6

Erkek

%8,6 %8,9

Toplam

%7,4

%9,5

*Veriler Türkiye’yi kapsamaktad›r,
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‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
Arçelik vizyonunu gerçekleﬂtirme yolunda emin ad›mlarla ilerlerken küresel organizasyon için, co¤rafi ve kültürel farkl›l›klardan güç alarak,
çal›ﬂanlar›n›n yeteneklerini geliﬂtirmeyi ve yarat›c› bir kurum kültürü oluﬂturmay› hedeflemiﬂtir.

‹ﬂe alma ve yerleﬂtirme
Arçelik A.ﬁ. iﬂe al›m ve yerleﬂtirme sürecinde mevcut ve gelecekteki iﬂ ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› amaçlarken, etik ilkeler do¤rultusunda
uygun e¤itim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eﬂit f›rsatlar sa¤lamaktad›r. Do¤ru kiﬂileri do¤ru pozisyonlara
yerleﬂtirebilmek için uygun seçim ve iﬂe al›m metotlar› uygular›z. De¤erleri ﬁirket kültürümüz ve de¤erleriyle ba¤daﬂan kiﬂileri istihdam
etmek önceli¤imizdir. Uluslararas› düzeyde faaliyet gösterdi¤imiz için esneklik, farkl›l›klar› yönetmek ve sürekli ö¤renmek gibi yetkinlikler,
kritik yetkinliklerimiz olarak belirlenmiﬂtir.

Yetenek yönetimi ve kariyer planlama
Büyüyen organizasyonumuzda, ﬂirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri ﬂirketimize kazand›rmay›, sahip
oldu¤umuz yetenekleri geliﬂtirmeyi hedeflemekteyiz.
Arçelik A.ﬁ., organizasyonel baﬂar›n›n temelinde bireysel baﬂar›lar›n oldu¤una inanmaktad›r. Bu do¤rultuda, ﬁirket hedeflerine uygun
olarak, çal›ﬂanlar›n performans›n› ve yetkinliklerini geliﬂtirmek için farkl› geliﬂim yönetim sistemleri kullan›lmaktad›r. Her y›l yap›lan insan
kaynaklar› planlama toplant›s›nda kritik pozisyonlar ve ﬂirketi gelece¤e taﬂ›yacak olan potansiyel çal›ﬂanlar belirlenir. Potansiyel çal›ﬂanlar›n
performanslar› takip edilerek ihtiyaca yönelik geliﬂim f›rsatlar› sunulmaktad›r.

Geliﬂim yönetimi
E¤itim ve geliﬂim sürecinde yaklaﬂ›m›m›z, ﬁirketin vizyonu ve iﬂ hedeflerine paralel olarak, sürekli geliﬂim prensibi ile çal›ﬂan ve ﬂirket
performans›n›n geliﬂtirilmesini amaçlamaktad›r. Küresel organizasyonun gereksinimleri do¤rultusunda çal›ﬂanlar›n mevcut ve gelecekteki
geliﬂim ihtiyaçlar› planlan›rken ﬂirket içi kaynaklar›n etkin ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmas› da hedeflenmektedir. ‹ﬂe giriﬂten itibaren kurumsal
ve kiﬂisel ihtiyaçlar dikkate al›narak; çal›ﬂanlar için oryantasyon, sat›ﬂ, pazarlama, liderlik, yönetim, yabanc› dil e¤itimleri vb. farkl› geliﬂim
programlar› planlanmaktad›r.
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Çal›ﬂanlar›m›z

Performans yönetimi

Toplam e¤itim saatleri

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
Toplam

2008
89.761
176.046
265.807

2009
42.743
137.278
180.021

*Veriler Türkiye’yi kapsamaktad›r.

Toplam e¤itim saatlerinde ekonomik krizin de etkisiyle 2009 y›l›nda düﬂüﬂ
görülmüﬂtür. 2009 y›l›nda daha çok ﬂirket içi e¤itim programlar› üzerinde
yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye'de beyaz yakal› çal›ﬂanlara y›lda ortalama 36 saat ve mavi yakal›
çal›ﬂanlara 15 saat e¤itim verilmiﬂtir. Her y›l yap›lan e¤itim ve geliﬂim
planlama toplant›lar›nda çal›ﬂan›n ihtiyaç ve talepleri dikkate al›narak kiﬂisel
geliﬂim planlar› oluﬂturulmaktad›r.

Arçelik A.ﬁ., organizasyonel baﬂar›n›n temelinde bireysel baﬂar›lar›n oldu¤una
inanmaktad›r. Bu do¤rultuda insan kayna¤›n›n en etkin ﬂekilde yönetilerek
geliﬂtirilmesi için performans yönetim sistemi, 360 derece yetkinlik
de¤erlendirme, potansiyel de¤erlendirme gibi de¤erlendirme ve geliﬂtirme
yöntemleri kullan›lmaktad›r. De¤erlendirme sonuçlar›n›n ç›kt›lar› geliﬂim
planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sa¤layarak
kurumsal geliﬂim ve çal›ﬂan geliﬂimi aras›ndaki entegrasyon sa¤lanmaktad›r.
Türkiye'deki tüm mavi ve beyaz yakal› çal›ﬂanlar performanslar› hakk›nda
y›ll›k bazda geri bildirim al›rlar.

Çal›ﬂma hayat› de¤erlendirme anketi
1995 y›l›ndan beri Türkiye'de uygulamakta oldu¤umuz Arçelik ‘‘Çal›ﬂma
Hayat› De¤erlendirme Anketi” ile çal›ﬂanlar›m›za daha iyi bir çal›ﬂma hayat›
sunabilmek amac›yla, çal›ﬂanlar›m›z›n memnuniyet düzeyi, ﬂirketimize olan
ba¤l›l›klar›, iﬂi ve ﬂirketi sahiplenmesi vb. kriterler baz›nda ölçümleme yap›larak,
sonuçlar› çal›ﬂanlarla paylaﬂ›lmaktad›r. 2008 y›l›nda bu anket Çin, Romanya
ve Rusya'daki tesislerimizde ve ofislerimizde de uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu araﬂt›rma ile güçlü alanlar›m›z› daha da ön plana ç›karmay› ve çal›ﬂanlar
taraf›ndan verilen geri bildirimler do¤rultusunda iyileﬂtirme alanlar›n› belirleyip
önceliklendirmeyi amaçlamaktay›z.
5
4
3
2
1

3.35

3.43

3.43

3.61

2006

2007

2008

2009

Anket puanlar› 5 üzerindendir. Rakamlar hem beyaz hem de mavi yakal›lar› kapsar.

2008 y›l›ndaki anket sonuçlar› do¤rultusunda, 2009 y›l›nda çal›ﬂanlar için sosyal
kulüpler kurulmuﬂ ve birçok organizasyon gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yine iletiﬂimi
art›rmak amaçl› yeni intranet platformu devreye al›nm›ﬂt›r. Bu yeni yaklaﬂ›mlar
sonucunda 2009 y›l›nda “Çal›ﬂma Hayat› De¤erlendirme Anketi’’ puan›nda bir
önceki döneme göre art›ﬂ görülmüﬂtür.
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Ücretlendirme ve teﬂvik sistemi
Ücret yönetiminde temel yaklaﬂ›m›m›z, ﬁirketin adil ve rekabetçi ücret politikas›na göre bireysel ücretin belirlenmesidir. Çal›ﬂanlar›m›z›
sistematik olarak performanslar›na göre de¤erlendirir ve baﬂar›l› çal›ﬂmalar› teﬂvik etmek için farkl› motivasyon araçlar› kullan›r›z. Arçelik
A.ﬁ.'nin iﬂin boyutlar›na göre belirlenen ücret politikas› uluslararas› kabul görmüﬂ ve standart metotlar çerçevesinde tan›mlanm›ﬂt›r. Ücret
politikas› ﬂirketimizdeki mevcut ücretler, rekabetçi koﬂullar, pazar dinamikleri ve ﬂirketimizin stratejileri göz önüne al›narak belirlenir. Yerel
ücret piyasas› verileri uzman araﬂt›rma ﬂirketleri taraf›ndan sa¤lan›r. Ücretlendirme ve sosyal yard›mlar belirlenirken yasal standartlar ve
koﬂullar ile ilgili sözleﬂmeler dikkate al›nmaktad›r.

Ödül yönetim sistemi
Ödüllendirme sistemimizin ana amac› çal›ﬂanlar›n motivasyonunu art›rmak ve yarat›c›l›¤›n› güçlendirmektir. Tüm çal›ﬂanlar› kapsayan ödül
yönetim sistemimiz ‘‘Planl› Ödüller’’ ve ‘‘Durumsal Ödüller’’ olmak üzere iki kategoride toplanmaktad›r.
Planl› ödüller
• Ortak De¤erler, yetkinlikler ve iﬂ gereksinimleri çerçevesinde tan›mlanan ödül kategorileri baz›nda y›lda bir kez verilen ödülleri kapsar.
• Durumsal Ödüller y›l içinde gerçekleﬂen baﬂar›l› çal›ﬂmalar› takdir etmek için verilmektedir.
Bu süreçte, tüm Arçelik yönetiminin yap›c›, destekleyici ve proaktif ﬂekilde davranmalar› beklenmektedir. Bu anlay›ﬂ üst yönetimin kararl›
yaklaﬂ›m›yla da tam olarak desteklenmektedir. Arçelik 2008 y›l›nda 10. Y›ll›k “Buluﬂ Günü” kutlamalar› çerçevesinde 185 baﬂar›l› mühendisini
yenilikçi, yeni teknolojiler ve ürünler tasarlad›klar› ve ürettikleri için ödüllendirmiﬂtir. Baﬂar›l› mühendislerimizin say›s› 2009 y›l›nda 223'e
ç›km›ﬂt›r.

Arçelik ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›
Arçelik Grubu tüm çal›ﬂanlar›yla birlikte, faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde, tüm paydaﬂlar› için
güvenilirlik, devaml›l›k ve sayg›nl›k sembolü olmay› amaçlar. Art niyetli olmasa bile iyi düﬂünülmemiﬂ
bir hareket ve davran›ﬂ çok önemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, tüm çal›ﬂanlar›n asli
görevlerinden biri de birey olarak çevrelerindeki di¤er çal›ﬂanlar› uyarmak ve yönlendirmektir.
Arçelik Grubu çal›ﬂanlar›, ortaklar›, bayileri ve di¤er ortaklar› ile beraber oluﬂturdu¤u yap›
içerisinde topluma, çevreye, müﬂterilerine, iﬂ ortaklar›na karﬂ› olan sorumluluklar›n›n bilinciyle
hareket eder ve bu sorumluluklar Arçelik iﬂ ahlak›n›n temel ilkelerini oluﬂturur. Çal›ﬂanlar›m›z›
yönlendirmek ve faaliyet gösterdi¤imiz her ülkede ve alanda bu konulardaki fark›ndal›¤› art›rmak
için ‘‘Arçelik ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›’’ kitapç›¤› 10 farkl› dilde
yay›nlanm›ﬂt›r.

ﬁirket içi iletiﬂim
Arçelik A.ﬁ.'de etkin ve etkili iletiﬂim araçlar› kullanarak çal›ﬂanlar›m›z›n motivasyonunu art›rmaya ve aidiyet duygusu oluﬂturmaya özen
gösteririz. ‹ﬂ stratejilerimizi ve hedeflerimizi destekleyen e-postalar, haber bültenleri, intranet, organizasyon duyurular›, kampanyalar, bilgi
bültenleri vb farkl› ve etkin iletiﬂim kanallar› kullanarak çal›ﬂanlar aras›nda etkili ve sa¤l›kl› iletiﬂim kurulmas›n› sa¤lamaktay›z.
“Aydabir” Arçelik A.ﬁ.'nin Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›nlad›¤› online ayl›k iletiﬂim dergisidir. ﬁirketteki son geliﬂmelerle ilgili bilgileri kapsar.
“Aydabir” dergisi çal›ﬂanlar›m›zla karﬂ›l›kl› iletiﬂim kurmam›z› sa¤layan etkin bir kurumsal iletiﬂim arac› olarak kullan›lmaktad›r.
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Arçelik ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›
Arçelik A.ﬁ. ve çal›ﬂanlar› olarak, ulusal ve uluslararas› yasal mevzuat ve
düzenlemelere uyar, sürekli geliﬂmeyi temel alan bir ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi dahilinde sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›ﬂma ortam› yarat›r›z.
Çal›ﬂma ortam›nda ortaya ç›kabilecek sa¤l›k ve güvenlik risklerinin analiz
edilerek minimize edilmesi,
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i bilincinin oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesi için e¤itim
faaliyetlerinin düzenlenmesi,
S›f›r iﬂ kazas› ve s›f›r meslek hastal›¤› hedefini benimseyerek, gerekli
önlemleri almak suretiyle verimlili¤imizin art›r›lmas›
yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte
bütünleﬂik bir ﬂekilde yöneterek, dayan›kl› tüketim sektöründe iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i aç›s›ndan öncülü¤ümüzle örnek bir kuruluﬂ olmak için tüm
gücümüzle çal›ﬂ›r›z.

Sosyal sorumluluk aktiviteleri çerçevesinde ﬁirketimiz 2009 y›l›nda çal›ﬂanlar
ve ayn› zamanda aileleri için sa¤l›k ve güvenlik e¤itim programlar› ile di¤er
önleyici risk kontrol programlar› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Türkiye’deki bu programlardan baz›lar› aﬂa¤›daki gibidir:
Gürültünün insan sa¤l›¤›na etkileri
Ergonomi
Grip ve hijyen
Kad›n sa¤l›¤› semineri
Babalar için çocuk geliﬂimi destek program›
Çal›ﬂanlar ve aileleri için aﬂ›lama (grip)
Hepatit B taramas› ve aﬂ›lama
Tetanos aﬂ›s›
Sa¤l›k ve güvenlik duyurular›

Arçelik çal›ﬂanlar›na sa¤l›kl› ve güvenli çal›ﬂma ortamlar› sa¤lamak için
2008 y›l›nda Türkiye'deki ‹ﬂ Güvenli¤i Uzman› ve ‹ﬂyeri Hekimlerinden
oluﬂan ekip taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir proje sonucunda, organizasyonunu
yeniden yap›land›rd›. Bugün ﬁirket küresel organizasyonunu geniﬂletmek
amac›yla bu yeni yönetim sistemini yayg›nlaﬂt›rmak için çok s›k› çal›ﬂmaktad›r.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemimiz, çal›ﬂanlar ve ziyaretçiler
yönünden hijyenik, ergonomik ve güvenli çal›ﬂma ortam› oluﬂturmak için
tüm ilgili ulusal ve uluslararas› sa¤l›k ve güvenlik standartlar›na uyulmas›n›
sa¤lamak üzere kurulmuﬂtur. Bu yap›, çal›ﬂanlar›n, kendilerinin ve
faaliyetlerinden etkilenebilecek iﬂyerindeki di¤er kiﬂilerin sa¤l›¤›n› ve
güvenli¤ini koruma alt›na almak için gerekli kilit önlemlerin al›nmas›nda
sürekli iﬂbirli¤ini gerektirmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z sa¤l›k ve güvenlik konular›nda sürekli rehberlik ve e¤itim
verilmekte, birbirleriyle ve amirleriyle iletiﬂim kurmalar› konusunda teﬂvik
edilmektedirler. Türkiye'de 2008 y›l›nda toplam 43.200 adam*saat ve 2009
y›l›nda da toplam 38.250 adam*saat ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i e¤itimleri
verilmiﬂtir.
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‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri
Endüstriyel iliﬂkiler politikam›z do¤rultusunda iﬂçi sendikalar›n› sosyal paydaﬂlar›m›z olarak görüyoruz ve daha iyi çal›ﬂma koﬂullar› için
birlikte çal›ﬂ›yoruz.
Halen Türkiye'de Arçelik A.ﬁ.'deki Genel Kazalanma Oran› göstergesi, Performans Yönetim Sistemi paralelinde ve belirlenen hedeflere
göre izlenmektedir.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi kapsam›nda ayr›ca aﬂa¤›daki göstergeleri de izlemekteyiz:
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itim Saatleri
Kaza S›kl›k Oran›
Kaza A¤›rl›k Oran›
Yaralanmalar ve hastal›klar nedeniyle kay›p çal›ﬂma günleri
2009 y›l›nda tüm Sa¤l›k ve Güvenlik göstergelerimizde 2008 y›l›na göre iyileﬂtirmeler sa¤lanm›ﬂt›r. Toplam kaza say›s›n›n bir göstergesi
olan kaza s›kl›k oran› %36 azalm›ﬂt›r. Kazalar nedeniyle kaybedilen gün say›s›n›n bir göstergesi olan kaza a¤›rl›k oran› %26 azalm›ﬂt›r.
Sonuçta 2009 y›l›nda Genel Kazalanma Oran› göstergesinde 2008 y›l›na göre %53 iyileﬂtirme sa¤lanm›ﬂt›r. Bu önemli iyileﬂtirmeleri 2009
y›l›nda yeniden yap›land›rd›¤›m›z “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Organizasyonu” sayesinde elde ettik.

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri

2008

2009

2008-2009 iyileﬂtirme %

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)*

16,45

10,49

%36

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO)**

0,152

0,113

%26

0,0025

0,0012

%53

Genel Kazalanma Oran› (GKO)***

Arçelik A.ﬁ.'de “Kay›p günler” saat baz›nda izlenmekte ve raporlanmaktad›r.
2008 ve 2009 verileri Türkiye'deki toplam 8 üretim tesisimizden derlenmiﬂtir.
* Kaza S›kl›k Oran›: KSO = (Toplam Kaza Say›s› / Toplam Çal›ﬂma Saatleri)*1.000.000
** Kaza A¤›rl›k Oran›: KAO = (Kazalar Nedeniyle Kaybedilen Toplam Gün Say›s› / Toplam Çal›ﬂma Saatleri)* 1.000
*** Genel Kazalanma Oran›: GKO = (Kaza S›kl›k Oran› * Kaza A¤›rl›k Oran›)/1000 = (F * G)/1.000
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Sendika ‹liﬂkileri
Endüstriyel iliﬂkiler politikas› kapsam›nda Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›n örgütlenme ve sendikalaﬂma hakk›na sayg› duydu¤unu
belirtmektedir.
ﬁirketimiz çal›ﬂanlar ve sendikalarla aras›nda oluﬂturdu¤u güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleﬂmelerin gerekleriyle uyum
içinde hareket ederek iﬂyerindeki huzurlu ortam› korumaya özen göstermektedir. ﬁirketimizin faaliyet gösterdi¤i bölge ve ülkelerde
geçerli olan yerel koﬂullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iﬂ ortam›n›n muhafaza edilmesi ad›na sözleﬂmelerde yer almasalar
bile göz önünde bulundurulmaktad›r.
Endüstriyel ‹liﬂkiler Politikam›z iﬂçi sendikalar›na “karﬂ› taraf” ﬂeklinde yaklaﬂmak yerine onlar› sosyal paydaﬂlar›m›z olarak
alg›lamam›z› sa¤lar. ‹yi iliﬂkiler sürdürmeye her zaman büyük bir önem veririz ve iﬂçi sendikalar›yla birlikte hareket ederiz.
Çal›ﬂanlar›m›z›n iyi çal›ﬂma koﬂullar› olmas› ﬁirketimiz için önemlidir. Bu ba¤lamda, yasalara uyma zorunlulu¤umuzdan tamamen
ba¤›ms›z olarak toplu sözleﬂmelere daha iyi çal›ﬂma koﬂullar›, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i performans›, do¤um, evlenme ve g›da
yard›m› gibi sosyal yard›mlar için maddeler koyar›z ve bunlar›n uygulanmas›n› büyük bir dikkatle izleriz.

Örgütlenme özgürlü¤ü ve toplu sözleﬂme
Yasal mevzuat çerçevesinde toplu iﬂ sözleﬂmesine tabi sendikal› iﬂyerlerimizde çal›ﬂanlarla iliﬂkilerin yürütülmesi kapsam›nda
sendikalar taraf›ndan atanan Sendika ‹ﬂ Yeri Temsilcileri bulunmaktad›r. ‹nsan Kaynaklar› Birimleri ve Sendika ‹ﬂ Yeri Temsilcileri
çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas› için iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaktad›rlar.
Türkiye'deki bir iﬂveren olarak Arçelik, Türk Metal ‹ﬂverenleri Sendikas›'n›n (MESS) bir üyesidir. Mavi yakal› iﬂçileri de Türk Metal
Sendikas›'na kay›tl›d›r.
Türkiye'deki çal›ﬂanlar›n %85'ini oluﬂturan tüm mavi yakal› çal›ﬂanlar toplu sözleﬂme kapsam›ndad›r. MESS ve Türk Metal Sendikas›
sistematik olarak iki y›lda bir yenilenen toplu sözleﬂme imzalamaktad›rlar. Mevcut sözleﬂme 31 A¤ustos 2010 tarihine kadar
geçerlidir.
Romanya'da beyaz yakal›lar›m›z›n %10'u, mavi yakal›lar›m›z›n da %81'i ve tüm çal›ﬂanlar›m›z›n %91'i üç farkl› sendikaya kay›tl›
olup toplu sözleﬂme kapsam›nda çal›ﬂmaktad›rlar. Romanya'da 1 Ocak 2009 tarihinden 31 Aral›k 2009 tarihine kadar geçerli olan
toplu sözleﬂmeler her y›l yenilenmektedir.

Toplu sözleﬂme kapsam›nda olan çal›ﬂanlar›n yüzdesi
2008

2009

Türkiye

86

85

Romanya

91

91

Çal›ﬂma koﬂullar›, çal›ﬂma ortam›, ve iﬂçilerin haklar› konular›ndaki de¤iﬂikliklerde her zaman iﬂçi
sendikalar›na dan›ﬂ›r ve onlar›n görüﬂünü al›r›z. Faaliyette bulundu¤umuz di¤er ülkelerde, toplu
sözleﬂme geçerli olan bir uygulama de¤ildir.
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Sosyal Sorumluluklar
Sorumluluklar›m›z
Dayan›kl› tüketim mallar› üreticisi olarak müﬂterilerimiz en önemli paydaﬂlar›m›zdan
biridir. Ev hayat›n› daha konforlu yapan ürünler ve hizmetler sunmak amac›yla
müﬂterilerimizle çeﬂitli yollarla iletiﬂime geçeriz. Bizim için öncelikli olan hedef
yüksek müﬂteri memnuniyetidir. Müﬂteri memnuniyetini her zaman izlemekteyiz.
Ayr›ca üç önemli iﬂ orta¤›m›zla; yetkili sat›c›lar›m›z, servislerimiz ve tedarikçilerimizle
do¤rudan iletiﬂim içindeyiz. Yayg›n yetkili sat›c› ve servis a¤›m›z Arçelik A.ﬁ.'nin
pazar liderli¤inin yap› taﬂ›d›r. Ayr›ca tedarikçilerimiz aç›s›ndan iyileﬂtirilmiﬂ
sürdürülebilirlik performans› elde etmek için onlarla da yak›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›r›z.
Ayn› ﬂekilde üniversitelerle iﬂbirli¤ine büyük önem veririz. Ortak araﬂt›rma projeleri
gerçekleﬂtirir ve stajyerlere çeﬂitli olanaklar sunar›z.
Çal›ﬂmalar›m›z› odaklad›¤›m›z bir di¤er konu da faaliyette bulundu¤umuz ülkelerde
hem finansal kaynak, hem de insan kayna¤› ay›rarak, toplumun refah›na katk›da
bulunmakt›r.

• 2008 Arçelik Ça¤r› Merkezi kendi kategorisinde ‘‘En ‹yi Ça¤r› Merkezi’’

Sürdürülebilirlik
Yolculu¤u
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• 2008
• 2008

seçildi.
Arçelik, 1.500 yetkili sat›c›s› ve 600'den fazla yetkili servisi ile
Arçelik Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›'nda bir araya geldi.
Nielsen marka araﬂt›rmas›na göre Arçelik ilk akla gelen marka,
ve tüketicinin son 10 y›ld›r kendisine en yak›n hissetti¤i marka
seçildi.

• 2009 Üçüncü Beko Uluslararas› Yetkili Sat›c›lar Toplant›s› ‹stanbul'da
yap›ld›.

• 2009 Beko markas› FIBA Asya Basketbol ﬁampiyonas› ve FIBA Avrupa
Basketbol ﬁampiyonas›'n›n ana sponsoru oldu.

Sosyal Sorumluluklar

Müﬂterilerimiz
Müﬂterilerimizi dinleriz ve ev hayat›n› daha konforlu yapan ürünler ve
hizmetler sunar›z.

Yasayla belirlenen asgari garanti süresi iki y›l olmakla birlikte belli baﬂl› ev
aletleri için 1998 y›l›ndan bu yana üç y›ll›k garanti veriyoruz.

Arçelik A.ﬁ.'de müﬂteri memnuniyeti öncelikli bir hayati hedeftir. Arçelik
A.ﬁ.'nin baﬂar›s›n›n s›rr› “ürün kalitesi, güçlü sat›ﬂ teﬂkilat› ve etkin sat›ﬂ
sonras› servisler”dir. Bu formül kuruluﬂumuzdan bu yana hiçbir zaman
de¤iﬂmemiﬂtir.

Uluslararas› pazarlarda sat›ﬂ sonras› servisler

Bugün bulundu¤umuz tüm pazarlarda müﬂterilerimizle iliﬂkilerimiz sat›ﬂla
birlikte sona ermez; aksine ürünlerimizi sat›n almalar›yla birlikte baﬂlar ve
devam eder. Müﬂteri memnuniyeti modelimiz, standart hale gelmiﬂ olup
iﬂin daha kayna¤›nda müﬂteriye yönelik olman›n esas› olarak “Toplam Kalite
‹lkemizi” ön plana ç›karan politikam›z› ﬂekillendirmektedir.
Arçelik A.ﬁ., 1990 y›l›nda Türkiye'de “Tüketici Koruma Taahhütnamesi
Sisteme imzalay›p sisteme dahil olan ilk firmalardan biridir.

Türkiye d›ﬂ›nda, ba¤l› ortakl›klar›m›z›n bulundu¤u ülkelerde kendi müﬂteri
servis organizasyonumuzla sat›ﬂ sonras› hizmetleri verirken di¤er ülkelerde
de distribütörlerimiz üzerinden bu hizmetleri vermekteyiz. 2.000'den fazla
servis noktas› ve servis ﬂirketiyle ürünlerimizi alan müﬂterilerimize tüm
dünyada üst s›n›f servis götürmekteyiz.
Uluslararas› pazarlarda büyümemiz paralelinde 2009 y›l›nda yetkili
servislerimize yo¤un e¤itimler verildi ve 32 ülkede 65 e¤itim program›
organize edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n 1997 y›l›ndan bu yana yedi farkl› kategoride
düzenledi¤i “Geleneksel Tüketici Ödülleri”nde Arçelik A.ﬁ., aktiviteleri ve
uygulamalar›yla 2008 y›l›nda “Müﬂteri Memnuniyetine Yönelik Firma” ödülü
kazand›. ﬁirketimize bu ödül özellikle “müﬂteri memnuniyeti”ni bir kurum
politikas› olarak belirleyip bunu tüm faaliyetlerinde yans›tmas› ve müﬂterilere
yasalar ve mevzuatla belirlenenlerin de ötesinde haklar tan›mas› nedeniyle
verildi.
Arçelik ayr›ca benzer bir yaklaﬂ›m› yurtd›ﬂ›ndaki sat›ﬂ sonras› aktivitelerinde
benimsemiﬂ ve müﬂteri memnuniyeti sürekli ön plana ç›kart›lm›ﬂt›r.

Türkiye'deki sat›ﬂ sonras› servisler
Arçelik, 6.000'i teknisyen olmak üzere toplam 12.000 çal›ﬂan› ve 5.300
arac›yla toplam 590 yetkili servisiyle sat›ﬂ sonras› hizmet sunmaktad›r.
Arçelik taraf›ndan e¤itilen teknisyenlere yine Arçelik taraf›ndan sertifika ve
yetki belgesi verilmektedir.
Yetkili servisler, markalar›m›z için y›lda 10 milyon hizmet talebini
karﬂ›lamaktad›r. ﬁirketin servis organizasyonunun önemli bir fark› da
müﬂterinin evine tek bir ziyarette hem ürünü teslim etmesi hem de kurulumu
yapabilmesidir. Beyaz eﬂya ile tüketici elektroni¤inin servis hizmetlerinin
entegre edilmesi üzerine müﬂteri memnuniyeti de artm›ﬂt›r.
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Ça¤r› Merkezi
Müﬂteriler önerilerini, görüﬂlerini ve ﬂikayetlerini paylaﬂmak için Arçelik A.ﬁ.'ye
444 0 888 No’lu Ça¤r› Merkezi'nden ve ayn› ﬂekilde www.arcelik.com.tr
adresindeki web sitesinden kolayca ulaﬂabilirler.
Arçelik Ça¤r› Merkezi, büyük rekabet avantaj› sa¤layan en ileri teknoloji
altyap›s›na sahiptir.
Ça¤r› Merkezi, kesintisiz iletiﬂimiyle önerilere ve isteklere h›zl› geri dönüﬂüyle
haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet verir.
Ça¤r› Merkezi'nin di¤er bir temel sorumlulu¤u da müﬂterilere s›n›rs›z bir öneri
ve eleﬂtiri iletme olana¤› sa¤lamak suretiyle müﬂteri beklentilerini karﬂ›layarak
yeni ürünlerin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmakt›r.
Türkiye'deki Ça¤r› Merkezi bugün Almanya'daki Grundig ve Avusturya'daki
Elektra Bregenz müﬂterilerinden de ça¤r› almaktad›r.
Arçelik Ça¤r› Merkezi, 2008 y›l›nda kendi kategorisinde "En ‹yi Ça¤r› Merkezi"
ödülü alarak teknolojik altyap›s›, hizmet, süreç kalitesi ve müﬂteri odakl›
yaklaﬂ›m›yla rekabet gücünü ortaya koymuﬂ oldu. Ayr›ca ayn› etkinlikte “En
‹yi Çal›ﬂma Ortam› Ödülü”nü de alarak ﬁirketin çal›ﬂanlar›na en iyi çal›ﬂma
atmosferi sa¤lama taahhüdünü de sergilemiﬂ oldu.

Müﬂteri memnuniyeti
Arçelik olarak biz, enerji ve su tasarrufu sa¤layan üstün kaliteli ürünlerin
beraberinde ürünlerimizin sat›n al›nmas›ndan sonra ç›kabilecek her türlü
sorunu çözümlemek için üstün performansl› yetkin sat›ﬂ sonras› ve Ça¤r›
Merkezi hizmetleri sunarak müﬂteri memnuniyetini art›rmaya çal›ﬂ›yoruz.
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Arçelik A.ﬁ.'de müﬂteri memnuniyeti önemle izlenip düzenli olarak raporlan›r.
Müﬂterilerimizi, ürünlerimiz ve servislerimiz hakk›ndaki görüﬂlerini ve ﬂikayetlerini
paylaﬂma yönünde teﬂvik ediyoruz. 2008 y›l›ndan bu yana sadece 5 ana
beyaz eﬂya ürünüyle s›n›rl› olmadan televizyonlar ve klimalar da dahil
Türkiye'deki Arçelik ve Beko markalar› için y›ll›k müﬂteri memnuniyeti anketleri
gerçekleﬂtiriyoruz. Ayr›ca uluslararas› pazarlar›m›zda da çeﬂitli müﬂteri
memnuniyeti anketleri yap›yoruz.
Müﬂterilerimizden gelen tüm geribildirimler, servislerimizi iyileﬂtirmek ve tüm
Arçelik müﬂterilerine dünya standartlar›nda hizmet verme hedefimize ulaﬂmak
için çok de¤erli birer veri olarak de¤erlendirilmektedir.

Reklam ve iletiﬂim
Politikam›z, ürünlerimizin sat›ld›¤› ya da üretildi¤i ülkelerde yürürlükteki tüm
kanunlara ve mevzuata uymakt›r. Ayn› ﬂekilde pazarlama iletiﬂim süreçlerimiz
de bu politikaya uymaktad›r. Ayr›ca ilkemiz, müﬂterilerimize ürünlerimiz ve
servislerimiz hakk›nda güvenilir, özenli ve net bilgi sa¤lamakt›r.
Ürünlerimiz ve servislerimiz hakk›nda enerji verimlili¤i ya da kalite uyum
etiketleri gibi konularda bir bilgi yay›nlamadan önce test laboratuvarlar›,
üniversiteler ve araﬂt›rma ﬂirketleri gibi ba¤›ms›z kuruluﬂlardan gerekli onay›n
al›nd›¤›ndan emin olarak objektif yaklaﬂ›m›m›z› koruyoruz.
Türkiye Reklamc›lar Derne¤i'nde aktif üyelerden biriyiz. Bu üyeli¤imiz vas›tas›yla
müﬂterilere dürüst ve do¤ru bilgi aktarma ilkesinin ve genel kabul görmüﬂ
etik standartlara uyman›n teﬂvik edilmesine çal›ﬂ›yoruz.

Sosyal Sorumluluklar

Yetkili Sat›c›lar›m›z ve Servislerimiz
Arçelik A.ﬁ.'nin elinden b›rakmad›¤› liderli¤inin temeli yayg›n yetkili sat›c› ve servis a¤›d›r. Ülkenin her bir yan›na da¤›lm›ﬂ olan 3.600
yetkili sat›c›m›z ve 590 yetkili servisimizle Türkiye'nin dayan›kl› tüketim sektöründe liderlik pozisyonunu elimizde tutuyoruz. Daha
iyi hizmetin, yüksek müﬂteri memnuniyetinin ve kesintisiz sat›ﬂlar›n ancak yetkili bayilerimiz ve onlar›n yetkin sat›ﬂ ekipleri sayesinde
baﬂar›labilece¤ine inan›yoruz.
Müﬂterilerimize hizmet etmek için yetkili sat›c›lar›m›z›n ve servislerimizin kapasitelerini ve kabiliyetlerini geliﬂtirmek üzere, e¤itim
programlar›, kapal› devre televizyon kanal› yay›n› ve internet gibi çeﬂitli araçlar vas›tas›yla sürekli e¤itimler düzenliyoruz.
Bu paydaﬂ grupla sürekli diyalog içindeyiz; yetkili sat›c›lar›m›z› politikalar›m›z, hedeflerimiz ve ekonomik geliﬂmeler hakk›nda
ayd›nlatmak ve onlar›n geribildirimlerini, beklentilerini ve sorunlar›n› dinlemek için düzenli olarak ‘‘Yetkili Sat›c› Toplant›lar›” organize
ediyoruz. Yetkili sat›c›lar›m›z›n kapasitelerini güçlendirmek ve çeﬂitli sosyal ve çevre projelerinde onlarla iﬂbirli¤i yapmak için e¤itimler
düzenliyoruz. ﬁirketimizle bayilerimiz aras›nda aç›k ve çift yanl› bilgi ak›ﬂ›n› sürdürmek için ayn› ﬂekilde “Yard›m Program›” ad›n›
verdi¤imiz bir iletiﬂim ve yönetim platformu kullan›yoruz. Yetkili sat›c›lar›m›z›n ﬁirketimizle ilgili memnuniyet düzeyini y›ll›k anketlerle
izliyoruz. Ayr›ca yetkili sat›c›lar›m›zla sosyal ve çevre sorunlar› konusunda iﬂbirli¤i yapmaya ve Arçelik ile Koç Grubu taraf›ndan
yürütülen gönüllü projelerde yer almalar› için onlar› teﬂvik etmeye çal›ﬂ›yoruz.
Ayn› ﬂekilde yetkili sat›c›lar›m›zla iﬂbirli¤i yaparak enerji tasarrufu sa¤layan ürünlerin sat›ﬂlar›n› art›racak tan›t›m ve reklam giriﬂimleri
dahil çeﬂitli sosyo-ekolojik projeler baﬂlat›yoruz. “A” s›n›f› ürünlerin kullan›m›yla ortaya ç›kacak enerji verimlili¤inin önemini tüm yetkili
sat›c›lar›m›za ve servislerimize, dahili televizyon programlar› ve e¤itimler kanal›yla, enerji ve verimlilik üzerine düzenlenen fark›ndal›k
ve iletiﬂim kampanyalar›yla anlat›yoruz.

Yetkili sat›c›lar ve servislerle iletiﬂim
Yetkili sat›c›lar için e¤itimler
Arçelik olarak biz yetkili sat›c›lar›m›z›n kapasitesini e¤itimlerle art›r›yoruz. Bu e¤itimler onlar›, kendi sat›ﬂlar›n› ve bu arada da bizim
hizmet kalitemizi art›rmaya yard›mc› olan ürünlerimiz hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyle donat›rken, biz de müﬂteri memnuniyetini ve sadakatini
art›rmak suretiyle iﬂ performans›m›z› geliﬂtiriyoruz. Bu e¤itimler, “Beyaz Gezi” dedi¤imiz üretim tesislerimize yapt›¤›m›z ziyaretlerle
ve ﬂirketle ilgili en son haberlerin dahili televizyon kanallar›m›zda yay›nlanmas›yla desteklenmektedir. Bayilerimizi sat›ﬂ performanslar›n›
art›rmalar› yönünde özendirebilmek için onlar›n sat›ﬂ ekiplerine yönelik habersiz e¤itimler düzenliyoruz. 2008 y›l›nda 66's› Arçelik
ve 62'si de Beko için olmak üzere toplam 128 e¤itim program› düzenlenirken 2009 y›l›nda da Arçelik ve Beko olmak üzere toplam
214 e¤itim program› gerçekleﬂtirildi.
2008 y›l›nda 1.194 Arçelik ve Beko yetkili sat›c›s› aras›ndan toplam 2.048 sat›ﬂ temsilcisi ve 2009 y›l›nda da 2.878 Arçelik ve Beko
yetkili sat›c›s› aras›ndan 4.086 sat›ﬂ temsilcisi bu e¤itim kurslar›na kat›ld›. 2008 ve 2009 y›l›nda Arçelik ve Beko markalar›n›n yetkili
sat›c›lar› için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar, e¤itimlerle ve üretim tesisi ziyaretleriyle devam etti.
E¤itimler
Üretim
Tesisleri
Ziyareti
E¤itim
Kurslar›
Sat›ﬂ Temsilcisi
E¤itimleri

2008 Y›l›

2009 Y›l›

105 Arçelik Yetkili Sat›c›s›
112 Beko Yetkili Sat›c›s›

25 Arçelik Yetkili Sat›c›s›
26 Beko Yetkili Sat›c›s›

Arçelik için 66 e¤itim kursu
Beko için 62 e¤itim kursu

Arçelik ve Beko için
214 e¤itim kursu

1.194 Yetkili Sat›c›dan Gelen
988 Arçelik sat›ﬂ temsilcisi
1060 Beko sat›ﬂ temsilcisi

2.878 Yetkili Sat›c›dan Gelen
2.092 Arçelik sat›ﬂ temsilcisi
1.994 Beko sat›ﬂ temsilcisi
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Yetkili servisler için e¤itimler
Teknisyenlerimize Servis TV kanal›ndan yeni ürünlerimizle ilgili e¤itimler
vermeye baﬂlad›k. Uluslararas› büyümemize paralel olarak 2009 y›l›nda yetkili
servislerimize yo¤un e¤itim programlar› uygulad›k ve 32 ülkede toplam 65
e¤itim program› gerçekleﬂtirdik.

DS TV kurulumlar›
Arçelik
Beko
Toplam

2008
239
162
401

2009
554
313
867

Yetkili servis TV
E¤itimler
Programlar
Ülkeler

2008
67
35

2009
65
32

Kapal› devre televizyon yay›n› "Bayi TV"
Türkiye'de 2006 y›l›ndan bu yana ülke genelindeki yetkili sat›c› a¤›m›z için
bir di¤er iletiﬂim kurma arac›m›z kapal› devre televizyon yay›n›m›z “Arçelik
TV” ve “Beko TV” oldu.
Televizyon yay›nlar›m›z, ürün grubu tan›t›mlar›n› ve e¤itimlerini, sat›ﬂ tekniklerini
ve davran›ﬂ e¤itimini, yönetim, motivasyon, liderlik becerileri, modern ma¤aza
yönetimi, sat›ﬂ ve pazarlama uygulamalar› ve kampanyalar gibi e¤itim
programlar›n› kaps›yordu. Bayilerimizle ﬁirket hakk›ndaki tüm haberleri ve
geliﬂmeleri yine buradan paylaﬂt›k. Bayilerin memnuniyet anketlerine göre
televizyon yay›nlar›m›z›n reytingi %93'tür.

Yetkili sat›c›lar için interaktif Internet TV yay›n›
Arçelik A.ﬁ. ayr›ca yetkili sat›c›lar›n ma¤azalar› için ma¤azalara kurulu LCD
TV ekranlar› üzerinden ﬁirket taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ özel içeri¤i yay›nlayan
ve DS TV olarak tan›mlanan özel bir yay›n sistemi kurdu.
2008 Haziran ay›nda yay›na baﬂlayan DS TV her gün 24 saat internet üzerinden
yay›n yapar. ‹nteraktif özelli¤i de bulunabilen bu sistemde yetkili sat›c›lar›m›z
26 farkl› ürün e¤itim filmini izleyebilir. DS TV yay›nlar›na ürün grubu tan›t›mlar›
ve e¤itimleri, sat›ﬂ teknikleri ve davran›ﬂ e¤itimi, 3D ürün e¤itimleri, yönetim,
motivasyon, liderlik becerileri, modern ma¤aza yönetimi, sat›ﬂ ve pazarlama
uygulamalar› ve kampanyalar gibi e¤itim programlar› 2008 ve 2009 y›llar›nda
eklendi.
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Türkiye'de ﬁubat 2007'den bu yana Servis TV kanal›yla teknisyenlerimize
yeni ürünlerimiz üzerine e¤itim vermeye baﬂlad›k. 2009 y›l›nda yap›lan ankete
göre yay›nlar›n izleyici memnuniyet oran› %99 oldu.
Servis TV, yetkili servislerimizin e¤itim programlar›na ulaﬂmas› için h›zl› ve
ekonomik bir yol sa¤lar. E¤itimlerin d›ﬂ›nda, Servis TV üzerinden interaktif
test ve anketler yap›lmaktad›r.

Yay›nlar
Programlar

2008
25
48

2009
26
75

Sosyal Sorumluluklar
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Tedarikçilerimiz
Ana hedefimiz kaliteli, uygun maliyetli ve çevre dostu ürünler üretmektir ve bu hedeflerin
gerçekleﬂtirilmesinde sat›nalma stratejik bir önem taﬂ›r. Bütün direkt malzeme tedarikçilerimizin,
iﬂ eti¤i gereksinimlerimiz do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› ve Arçelik'in kalite ve çevre ﬂartlar›na
uymalar›n› bekler ve bunlar› da sözleﬂme hükümlerimiz yoluyla uygular›z. Bu gereksinimler
bize plastik, metal, mekanik ve elektronik parçalar ve hammadde sa¤layan direkt malzeme
tedarikçilerimiz için geçerlidir. Uygulad›¤›m›z bu ﬂartlarla tedarikçilerimizin yenilikçi ve yarat›c›
kapasitelerini de ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›r›z.
Bu raporda, sadece beyaz eﬂya ve elektronik ürünlerimizin üretiminde kulland›¤›m›z hammaddeleri
ve yar› mamulleri sa¤layan tedarikçilere yaklaﬂ›m›m›z› aç›kl›yoruz. Bu kategori d›ﬂ›ndaki ürünlerin,
örne¤in küçük ev aletleri gibi ürünlerin tedarikçileri bu rapora dahil de¤ildir.

Arçelik olarak,
faaliyetlerimizi sosyal
ve çevresel
sorumluluk bilinciyle
sürdürmeye çal›ﬂ›r›z.
Tedarikçilerimizden de
ayn› bilinç ile
çalıﬂmas›n› bekler ve
bu yoldaki çabalar›na
destek oluruz.

Tedarikçi Seçimi, De¤erlendirme ve Denetleme Süreçleri
Tedarikçi seçimi ve de¤erlendirme sürecinde aﬂamal› bir yöntem uyguluyoruz. Önce tedarikçilere kendi ﬂirketleri ve ﬂirketlerinin kurumsal
ve finansal yap›s› hakk›nda geniﬂ bilgi sunabilecekleri bir öz de¤erlendirme anketi gönderiyoruz. Bu anket, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre
Yönetim Sistemi ve ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›m›za uyumu yönünden tedarikçilerin mevcut durumunu de¤erlendirmemize yard›mc› olur. ‹lgili ﬂirketin
Arçelik ﬂartlar›na uyup uymad›¤›n› anlamak için yan›tlar, Sat›nalma Direktörlü¤ü taraf›ndan de¤erlendirilir. Gerekirse ilgili ﬂirket ziyaret edilir
ve risk-bazl› bir denetim yap›l›r. Bu denetimlerde ﬂirket, kalite standartlar›, teknik yeterlilikler, çevre ve iﬂ eti¤i uygulamalar› yönünden ele
al›n›r.

‹letiﬂim
Etkin bir tedarik zinciri yönetim sistemi kurmakta, tedarikçilerimizle iletiﬂimimizin rolü son derece büyüktür. Düzenli toplant›lar, ﬂirket ziyaretleri,
denetimler ve “Tedarikçi Portal›”m›z vas›tas›yla cari y›l hedeflerimiz, politikalar›m›z ve stratejilerimizin yan›nda bir önceki y›l›n sonuçlar›n›
da tedarikçilerimizle paylaﬂ›r›z. Bu toplant›larda tedarikçilerle çevre ve iﬂ eti¤i alan›ndaki yeni beklentiler ya da ﬂartlar da paylaﬂ›l›r. Arçelik
Tedarikçi Portal› kalite, çevre, iﬂ eti¤i, faturalama ve sipariﬂler dahil birçok konuda online bilgi al›ﬂveriﬂi için kullan›l›r. Tedarikçilerimiz yine
periyodik olarak e-postalar yoluyla etik hususlar›n yan› s›ra yeni çevre mevzuat› ve REACH, RoHS, PAH, WEEE gibi Avrupa Yönetmelikleri
hakk›nda bilgilendirilirler.
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Sosyal Sorumluluklar

Tedarikçilere Yönelik Standartlar
Tedarikçilerimizin, ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim
Sisteminden oluﬂan üç gereksinim baﬂl›¤›m›za uygun çal›ﬂmas› beklenir. Bu
gereksinimlerimizin tümünü tedarikçilerimizle paylaﬂ›r›z ve sözleﬂme hükümleri
yoluyla uygular›z. Gereksinimlerimiz ayn› zamanda web sitemizden hem
‹ngilizce hem de Türkçe olarak indirilebilir.

Çevre yönetim sistemi

‹ﬂ eti¤i kurallar›

Arçelik olarak üretim ve sat›ﬂ yapt›¤›m›z tüm ülkelerde ürünlerimizin tasar›m›ndan
ortadan kald›r›lmas›na kadar olan Ürün Hayat Çevrimi ile ilgili kanunlara ve
mevzuata uygun hareket ederiz. Bu amaçla oluﬂturulan mevcut yasal mevzuat›n
yan›nda, AB Yönetmeli¤ine de uyar›z. Ayr›ca Yasaya Uygunluk konusundaki
yaklaﬂ›m›m›z› içeren, bir çevre politikas› da uygular›z.

Arçelik, Avrupa Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i (CECED) taraf›ndan belirlenen
Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesindeki ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›'n› imzalayan ilk
ﬂirketlerden biridir. Tedarikçilerimize uygulad›¤›m›z kendi “‹ﬂ Eti¤i Kurallar›m›z›”,
CECED ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›'n›n ﬂartlar›ndan yola ç›karak haz›rlad›k. Tüm
tedarikçilerimizden faaliyetlerinde ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›m›z› göz önüne almalar›n›
ve bunu kendi tedarikçilerine de yayg›nlaﬂt›rmalar›n› isteriz.

Arçelik'in Çevre Politikas› ancak tedarik zincirimizde yer alan oyuncular›n
iﬂbirli¤iyle baﬂar›labilir. Bu nedenle tedarikçilerimizin Arçelik'in s›n›rland›r›lm›ﬂ
malzemeler listesine uyuldu¤unu gösteren bir malzeme uygunluk beyan›n›
imzalamalar›n› isteriz. Sat›n al›nan tüm malzemeler güvenilir laboratuvarlarda
ya da Arçelik'in kendi RoHS laboratuvarlar›nda mevzuata uygunluk aç›s›ndan
kontrol ve test edilir.

‹ﬂ Eti¤i Kurallar› 10 kategori alt›nda yer alan ﬂartlardan oluﬂur: Kanunlar ve
Mevzuatlar, ‹letiﬂim, Zorla Çal›ﬂt›rma, Çocuk ‹ﬂgücü, Taciz, Tazminat, Çal›ﬂma
Saatleri, Ayr›mc›l›kla Mücadele, Sa¤l›k ve Güvenlik, Örgütlenme Özgürlü¤ü
ve Toplu Sözleﬂme. Hedefimiz, kendi etki alan›m›zda sosyal ve çevresel
sorumluluk bilinciyle çal›ﬂ›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Arçelik, tedarikçilerinde Çevre Yönetim Sistemi'nin bulunup bulunmad›¤›n›
sorgular ve yasal çevresel mezuata uygunluklar›n› da de¤erlendirir. Bu
uygulamalar›n yan› s›ra, Avrupa Birli¤i'nin kimyasallar ile ilgili REACH direktifinin
tüm gereklerinin yerine getirilmesini sa¤lar›z.

Direkt malzeme tedarikçilerine yönelik sözleﬂme hükümleri
Kalite yönetim sistemi
Tedarikçilerimiz Kalite Yönetim Sistemlerini kurmal›, belgelemeli ve sürekli
olarak etkinli¤ini geliﬂtirmelidir. Amaç, uyumsuzluklar› azaltmak, operasyonel
performans› iyileﬂtirmek ve at›klar› azaltmakt›r. Tedarikçilerimiz, malzeme
uygunlu¤u ﬂartlar› dahil Arçelik'in beklentilerini karﬂ›layan ve Kalite Politikam›z
çerçevesinde belli bir zaman diliminde uygulanabilen ölçülebilir kalite hedefleri
oluﬂturmal›d›rlar.

Arçelik tedarikçileriyle karﬂ›l›kl› güvene, sorumluluk anlay›ﬂ›na ve aç›k iletiﬂime
dayanan iﬂ iliﬂkileri kurar. Tedarikçilerimizle yapt›¤›m›z sat›n alma
sözleﬂmelerimize net ve anlaﬂ›l›r içerikler ve s›n›rlar koyar, çal›ﬂma ﬂartlar›n›
karﬂ›l›kl› olarak belirleriz. Sözleﬂmeler, hükümlerin yerine getirilmemesi
durumunda al›nacak önlemler ve bunun yan› s›ra uygulanacak prosedürleri
de içerir.

Tedarikçilerimiz yönetim de¤erlendirmeleri yapmal›d›rlar. Bu de¤erlendirmeler
sürecin genel performans›n› izlemeyi amaçlayan faaliyet sonuçlar›n›
kapsamal›d›r. Tedarikçilerimizin yönetim sistemi ve ürün standartlar› aç›s›ndan
ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, EMAS gibi yönetim
standartlar› sertifikalar› ve TSE, BEAB, VDE, DIN gibi ürün standartlar›
sertifikalar› olmal›d›r.
Arçelik olarak, tedarikçilerimizin kalite performanslar›n› izleyip periyodik olarak
de¤erlendiririz. Performans de¤erlendirme sonuçlar›na göre iyileﬂtirme
potansiyeli olan tedarikçilerimizi belirleyip geliﬂtirme aktiviteleri belirler,
önceliklendirir ve takip ederiz.
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Arçelik ve tedarikçileri aras›ndaki sözleﬂmelerle ilgili iki tip belge vard›r:
> Direkt Malzeme Tedarikçileri için Sat›nalma Kalite ﬁartnamesi; Tedarikçiler ile ilgili
kalite, çevre ve iﬂ eti¤i beklentilerini içerir ve sat›n al›nan malzemelerin RoHS, PAH,
WEEE gibi mevzuat ve yasalara uygunlu¤unu, tedarikçilerin imzalad›¤› malzeme
çevresel uygunluk deklarasyonu ile garanti alt›na al›r.

Romanya Arctic Üretim
Tesisleri’nin
sat›nalma hacmi (2008)
Yerel
%14

Yurtd›ﬂ›
%86

> Direkt Malzeme Sat›n Alma Sözleﬂmesi

Say›larla tedarikçilerimiz
Dayan›kl› tüketim mallar› üreticisi Arçelik, parça ve hammaddelerinin büyük k›sm›n›
Türkiye'de ve Avrupa'da bulunan tedarikçilerden sat›n almaktad›r.

Co¤rafi bölge baz›nda komponent ve hammadde tedarikçileri (2008-2009)
# Tedarikçilerin Toplam sat›nalma # Tedarikçilerin Toplam sat›nalma
say›s› (2008) hacmi içindeki pay›
say›s› (2009*) hacmi içindeki pay›
(2008)
(2009*)
451
%56,96
555
%48,5
Türkiye
Avrupa
322
%34,03
413
%25,9
Uzakdo¤u
124
%7,90
425
%25,1
Amerika
11
%0,67
16
%0,18
Ortado¤u
3
%0,44
6
%0,26
Genel Toplam
911
%100,00
1,415
%100,00

Romanya Arctic Üretim
Tesisleri’nin
sat›nalma hacmi (2009)
Yerel
%15

Yurtd›ﬂ›
%85

Bölge

Yerel
%27

* 2008 için yukar›da verilen rakamlar, beyaz eﬂya üretimi için Türkiye ve Romanya'da bulunan üretim
tesislerini içerir. 2009 için, Türkiye'deki Elektronik Eﬂya ‹ﬂletmesi ile Rusya'daki Beko LLC tesislerimize
ait sat›nalma verileri eklenmiﬂtir.

Rusya Beko LLC Üretim
Tesisleri’nin
sat›nalma hacmi oranlar› (2008)
Foreign
%73Yurtd›ﬂ›
%73

Yerel sat›nalma
Arçelik A.ﬁ.'nin iﬂ hedeflerinden biri olan daha yüksek kârla sürdürülebilir büyüme hedefi
do¤rultusunda, üretim tesislerimiz olan ülkelerde ihtiyaçlar›m›z› yerel kaynaklardan
tedarik etmeye çal›ﬂ›r›z. Örne¤in, Arçelik 2008 ve 2009 y›llar›nda Romanya'daki Arctic
Üretim Tesisinin hammadde ve parça ihtiyac› hacminin %15'ini yerel tedarikçilerden
karﬂ›lad›. Rusya'daki Beko LLC Üretim Tesisi de yine ayn› ﬂekilde 2008 y›l›nda hammadde
ve parça ihtiyac›n›n %27'sini ve 2009 y›l›nda da %30'unu yerel tedarikçilerden sa¤lad›.
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Yerel
%30

Rusya Beko LLC Üretim
Tesisleri’nin
sat›nalma hacmi oranlar› (2009)
Yurtd›ﬂ›
%70

Sosyal Sorumluluklar

Üniversiteler ve Araﬂt›rma Enstitüleriyle ‹ﬂbirli¤i
ﬁirketimizin yenilikçi kültürünü desteklemek amac›yla üniversiteler, enstitüler ve benzer kurumlarla iﬂbirli¤ine önem veriyoruz. Halen 20'den fazla ulusal ve
15'ten fazla uluslararas› üniversite ve araﬂt›rma enstitüsüyle iﬂbirli¤i yap›yoruz.
Sanayi Bakanl›¤›'n›n SANTEZ (Sanayi Tezleri) projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan desteklenen 1001-Araﬂt›rma
Projeleri gibi projelerde ve di¤er uluslararas› projelerde birçok üniversiteyle iﬂbirli¤i yap›yoruz. Bunlardan baz›lar› aﬂa¤›daki tabloda belirtilmiﬂtir.

Uluslararas›

Türkiye

ACRC, ABD
Bonn Üniversitesi, Almanya
Fraunhofer Enstitüsü, Almanya
GKSS-Araﬂt›rma Merkezi, Almanya
TNO, Hollanda
UIUC, ABD

Anadolu Üniversitesi
Bo¤aziçi Üniversitesi
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
TÜB‹TAK - MAM
Yıldız Teknik Üniversitesi

ﬁirketimizin baz› üniversiteler ile imzalad›¤› protokoller çerçevesinde ö¤renciler, Arçelik
laboratuarlar›nda ve projelerinde çal›ﬂarak yüksek lisans ve doktora derecelerini
tamamlam›ﬂlard›r. Bu model ile Arçelik A.ﬁ. olarak, Türkiye'nin ilk baﬂar›l› üniversitesanayi iﬂbirli¤i örneklerinden birini baﬂlatt›k. 1997 ile 2009 y›llar› aras›nda 107 ö¤renci,
sayg›n ö¤retim görevlilerinin dan›ﬂmanl›¤› ve Arçelik' teki araﬂt›rmac›lar›n rehberli¤inde
tez çal›ﬂmalar›n› bu model çerçevesinde tamamlam›ﬂt›r. Bugün bu ö¤rencilerden 70
mühendis ﬁirketimizin farkl› birimlerinde iﬂe baﬂlam›ﬂt›r. 2009 y›l›nda 1 doktora, 15
yüksek lisans ve 16 lisans ve 2008'de de 11 yüksek lisans ve 19 lisans derecesi
tamamlanm›ﬂt›r.
Bu giriﬂim, üniversiteler için araﬂt›rma potansiyeli sa¤larken, akademik birikimi Ar-Ge
projelerimizle bütünleﬂtirmiﬂ ve bilimsel yaklaﬂ›mlara f›rsatlar yaratm›ﬂt›r. Üniversite ve
sanayi iﬂbirli¤i modeli yard›m›yla Ar-Ge Direktörlü¤ü'nün dan›ﬂmanl›k yapt›¤› bir doktora
tezi 2008 y›l›nda Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf›'n›n (TTGV) sponsoru oldu¤u “Dr.
Ak›n Çakmakç› Ödülleri: Sanayide Uygulanan Tezlerin Baﬂar› Hikâyeleri” adl› yar›ﬂmaya
kat›larak, ödül ald›. Bu ödül ve önceki ödüller üniversitelerle sanayi aras›ndaki iﬂbirli¤ini
güçlendirmekte ve ülkede Ar-Ge-üniversite projelerinin uygulanabilirli¤ini teﬂvik etmektedir.
Uluslararas› iﬂbirli¤ine de önem veren Arçelik A.ﬁ.'nin Ar-Ge birimleri çeﬂitli projelerle
EUREKA ve AB Çerçeve Program› gibi araﬂt›rma programlar›nda yer almaktad›r. Halen
AB 7. Çerçeve Program›'n›n 5 projesinin yan› s›ra 2 EUREKA projesi de yürütülmektedir.
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Toplumdaki Rolümüz
Arçelik A.ﬁ., toplumsal sorumluluk anlay›ﬂ›yla, faaliyet gösterdi¤i ülkelerde istihdam,
büyüme ve katma de¤er yaratarak ekonomik fayda yaratman›n yan› s›ra kuruldu¤u
günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle “sürdürülebilir
geliﬂim” için çal›ﬂmaktad›r.
Sosyal standartlar› iyileﬂtirmek ve sürdürülebilir geliﬂim önündeki engelleri kald›rabilmek
için projeler geliﬂtirir ve uygular›z. Bu konuda STK’lar önemli bir iﬂ orta¤›m›zd›r.
Toplumsal geliﬂime yönelik çal›ﬂmalar›m›z›; e¤itim, çevre ve spor olmak üzere üç alanda
yo¤unlaﬂt›rmaktay›z. Ayr›ca, kurumsal ilkelerimiz do¤rultusunda, faaliyet gösterdi¤imiz
ülkelerde yerel kamu kuruluﬂlar›yla bölgenin sürdürülebilir kalk›nmas› için iﬂbirli¤i yapar›z.

Arçelik A.ﬁ
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Topluma Yat›r›m
Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Sosyal Sorumluluk Program› - Türkiye
Ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeyinin arzulanan ölçülere ulaﬂabilmesinin en büyük koﬂulu, toplumda e¤itim konusunda etkin ve yayg›n bir duyarl›l›k yaratılmasıdır.
E¤itim arac›l›¤›yla di¤er birçok sosyal sorunun önceden çözülebilmesi ve kaynak kullan›m› aç›s›ndan ülkelere önemli katk› sa¤lanmas› mümkün olmaktad›r.
E¤itimde, bireysel geliﬂime yap›lacak katk›lar›n küçük yaﬂlarda baﬂlamas› gerçe¤inin bilinciyle ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›za ulaﬂabilmek için Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile birlikte, 2004 y›l›nda “Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i” Program› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Program sonunda; ülkemizdeki yaklaﬂ›k 300 Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulu'nda ö¤renim gören ve maddi olanaklar› k›s›tl› ailelerden gelen 200 bin çocu¤umuzun e¤itim ve geliﬂim standartlar›n› yükseltmek
ve örnek bireyler olarak topluma kazand›r›lmalar›na destek olmak hedeflenmektedir.
Ö¤renci bireysel geliﬂimine odaklanan program; Bizim Odalar, Onlar da Çocuktu, Ö¤retmene Destek ve E¤itim, Arçelik A.ﬁ. E¤itim Bursu ve Gönüllü Aile
Birli¤i projeleri ile yürütülmektedir. Vehbi Koç Vakf› (VKV), Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV), Anne Çocuk ve E¤itim Vakf› (AÇEV) ve Özel Sektör
Gönüllüler Derne¤i (ÖSGD) program kapsamında iﬂbirli¤i yap›lan sivil toplum kuruluﬂlar›d›r.

Program›n Kapsad›¤› ‹ller

2004

Sinop

2004-2005
Gümüﬂhane

2005-2006
2006-2007

Bayburt

Erzincan
Yozgat

Sivas

2007-2008
2008-2009
Mardin

2008 - 2009 E¤itim - Ö¤retim Dönemi
Toplam ulaﬂ›lan okul say›s›
: 50 ilde 216 okul
Toplam ulaﬂ›lan ö¤renci say›s› : 130.000 ö¤renci

2009 - 2010 E¤itim Ö¤retim Dönemi Hedefi
Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Program›, Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Siirt ve Bitlis illerini de içine alarak Türkiye çap›nda 55 ilde, 258 Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulunu kapsamay› hedeflemektedir.
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Arçelik ve Gönüllülük
Arçelik faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde çal›ﬂanlar›, yetkili sat›c›lar›, servisleri, yan sanayi ve tüm iﬂ ortaklar›yla büyük bir Gönüllü Aile oluﬂturmaktad›r. Bu
gönüllülerden oluﬂan ailenin hedefi, ﬁirketin ve Koç Grubu'nun yürütmekte oldu¤u toplumsal sorumluluk projelerine destek vermektir. Gönüllüler ﬁirketin de¤er
ve ilkeleriyle hareket ederek hiçbir karﬂ›l›k beklemeden zamanlar›n›, uzmanl›klar›n› ve enerjilerini topluma de¤er katacak faaliyetler için kullanmaktad›r. Raporlama
dönemi içinde kapsam› ve içeri¤i bak›m›ndan birçok önemli proje yürütmekle birlikte bu projelerden üç tanesi büyük önem taﬂ›maktad›r.

Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Program›
Arçelik Gönüllü Tak›mlar›n›n destekledi¤i en önemli projelerden biri E¤itimde Gönül Birli¤i Program› kapsam›nda düzenlenen etkinliklerdir. Arçelik Gönüllü Tak›mlar›,
E¤itimde Gönül Birli¤i Sosyal Sorumluluk Program›'nda yer alan okullardaki ö¤rencilerin sosyal ve kültürel alanda bilinçlenmesi, duyarl›l›k kazanarak ülkemizin
gelece¤e güvenle bakan yeni nesli olarak yetiﬂmeleri için birçok etkinlik gerçekleﬂtirmektedir. Arçelik Gönüllü Ailesi 2009'daki etkinlikler kapsam›nda, programda
yer alan Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu ö¤rencileri aras›nda ikinci “Çevremizi ve Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m” kompozisyon, ﬂiir ve resim yar›ﬂmas›n› düzenlemiﬂtir.
Yar›ﬂmaya Türkiye'nin dört bir yan›ndaki okullardan ö¤renciler kat›lm›ﬂt›r. Yar›ﬂmaya kat›lan eserler, ilk aﬂamada Arçelik gönüllü de¤erlendirme komitesi taraf›ndan,
ikinci aﬂamada ise ilk de¤erlendirmede dereceye giren eserler, intranet üzerinden yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki tüm Arçelik çal›ﬂanlar› taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂtir.
Yar›ﬂmada dereceye giren ö¤renciler ile okul yöneticileri, düzenlenen ödül törenine kat›lmak için “Arçelik Gönüllü Ailesi'nin” davetlisi olarak ‹stanbul'da a¤›rlanm›ﬂt›r.
‹lk defa ‹stanbul'u ziyaret ediyor olman›n heyecan›n› yaﬂayan ö¤renciler düzenlenen ödül töreninin ard›ndan, önemli kültürel ve tarihi mekânlar› ziyaret etmiﬂtir.
Ayr›ca, ö¤rencilerin haz›rlad›¤› eserleri kal›c› k›lmak, güzel bir örnek oluﬂturmak üzere, ö¤rencilerin kompozisyon, ﬂiir ve resimlerinden oluﬂan, Arçelik A.ﬁ. ile
E¤itimde Gönül Birli¤i kurumsal sosyal sorumluluk program› kitab› da haz›rlanm›ﬂt›r.

“Çevremizi ve Do¤al Kaynaklar›m›z›
Koruyal›m” Yarıﬂmas› Kitab›
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Meslek Lisesi Memleket Meselesi ve Arçelik A.ﬁ. Gönüllü Ailesi
Arçelik Gönüllü Tak›mlar›n›n destek verdi¤i bir di¤er proje de Koç Grubu'nun 2006 y›l›nda baﬂlatt›¤›
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Türkiye'deki genç neslin, özel
sektörün ihtiyaç duydu¤u, nitelikli profesyoneller olarak yetiﬂmelerine katk› sa¤lamay› hedeflemektedir.
Projede gönüllüler, ö¤rencileri yönlendirmek ve olumlu yönde geliﬂimlerini izlemek üzere “Meslek Lisesi
Koçlar›” olarak görev üstlendiler.
Gönüllü Koçlar, ö¤rencilerle sürekli iletiﬂim içerisinde olarak, zaman zaman bir araya gelerek, bilgi ve
deneyimlerini paylaﬂmaktad›r. 2008 y›l›nda proje kapsam›nda Arçelik Gönüllü Tak›m›'n›n destek verdi¤i
okullar›n say›s› 26'ya ve ö¤renci say›s› 639' a ulaﬂt›. 2009-2010 ö¤retim y›l›nda programdaki burslu ö¤renci
say›s› 896'ya ve Gönüllü Koçlar’ın say›s› 28'e ulaﬂt›.

Ülkem ‹çin
Arçelik Gönüllü Tak›mlar› her y›l Koç Grubu'nun yürütmekte oldu¤u Ülkem ‹çin sosyal sorumluluk projesine
de destek vermektedir. 2008 y›l›nda Ülkem ‹çin projesi "çevre" konusuna odaklanm›ﬂ ve bu kapsamda,
Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve TEMA Vakf› iﬂbirli¤iyle Türkiye'nin 7 farkl› bölgesinde 700.000 fidan dikilmesi
hedeflenmiﬂtir. Bu proje kapsam›nda Arçelik çal›ﬂanlar›, yetkili sat›c› ve servislerinden oluﬂan gönüllülerin
katk›lar›yla 212.509 fidan dikilmiﬂtir.
2009 y›l›nda Ülkem ‹çin projesi kapsam›nda ö¤rencilerin çevre bilincini geliﬂtirmek amac›yla e¤itimler
düzenlenmiﬂtir. 2009 faaliyetleri kapsam›nda,113 Arçelik ve Beko Yetkili Sat›c›s› taraf›ndan TEMA iﬂbirli¤iyle
Türkiye'de 75 ilde, çevre bilincini geliﬂtirmek ve do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›na yönelik fark›ndal›k
yaratmak amac›yla e¤itimler düzenlenmiﬂtir.
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Arctic ‘‘Size ‹nan›yoruz’’ Sosyal Sorumluluk Platformu - Romanya
Romanya beyaz eﬂya pazar›n›n lideri Arctic, toplumsal geliﬂime katk› sa¤lamak üzere e¤itim, sa¤l›k, sosyal konular ve çevreyi koruma gibi farkl› birçok alanlardaki
projeleri “Size ‹nan›yoruz” sosyal sorumluluk platformu ﬂemsiyesi alt›nda yürütmektedir. 2008 y›l›nda bu platform ülkenin önde gelen ve tek ba¤›ms›z yenilikçi
tasar›m yar›ﬂmas› “Filter Design”› desteklemiﬂtir. Yar›ﬂman›n amac› daha yeni ça¤daﬂ yaﬂam tasar›mlar›n›n geliﬂtirilmesine katk›da bulunulmas›n›n yan› s›ra
yenilikçi fikirleriyle dünyay› de¤iﬂtirecek genç ve yetenekli tasar›mc›lar› da kazanmakt›r. 2009 y›l›nda ise “Size ‹nan›yoruz” program ﬂemsiyesi alt›nda, üretim
tesisinin bulundu¤u Gaesti ﬂehrinde özürlü çocuk merkezi ve hastanelere ürün ba¤›ﬂ›ndan, yeni y›lda huzur evindeki yaﬂl›lara ve dar gelirli ailelerin çocuklar›na
hediye ba¤›ﬂ›na kadar birçok toplumsal destek faaliyeti gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Kirzhach Bölgesi'nde Topluma Destek - Rusya
Arçelik A.ﬁ.'nin Rusya'daki Buzdolab› ve Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi Beko LLC, bulundu¤u ﬂehirde bir yandan yeni iﬂ imkânlar› yarat›rken, ayn› zamanda
bölgenin toplumsal geliﬂimine katk› sa¤layacak e¤itimden sa¤l›¤a, çevreden spora kadar geniﬂ bir yelpazede projeler yürütmektedir.
2009 y›l›nda, 8. Ulusal Ekonomi Elitleri ödülleri sosyal sorumluluk kategorisinde Y›l›n ﬁirketi Ödülüne lay›k görülen Beko LLC, hasta çocuklar için özel oda dizayn
edilmesinden, ilkö¤retim okulu için bilgisayar s›n›f› kurulmas›na kadar birçok farkl› sosyal kurumun ihtiyaçlar›na katk› sa¤lamay› sürdürmüﬂtür.
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Toplumdaki Rolümüz

Sponsorluklar ve Ba¤›ﬂlar
Spor Alan›ndaki Sponsorluklar
Spor alan›nda üzerimize düﬂenleri, çeﬂitli aktiviteleri destekleyerek yerine getiririz. Sporu teﬂvik etmek ve daha
popüler hale getirmek için, spora verdi¤imiz destek Türkiye'de y›llard›r devam etmektedir. 2009 y›l›nda bu
alandaki yat›r›mlar›m›z› uluslararas› boyuta taﬂ›d›k.

Beko - Ulusal ve Uluslararas› Sponsorluklar
2006 y›l›ndan bu yana Beko markam›z ile sporu ve sporcular› desteklemek için Türkiye Basketbol Ligi'nin
sponsorlu¤unu üstlenmekteyiz. Bu uzun vadeli iﬂbirli¤inin Ligin yan› s›ra genç sporcular›n geliﬂimine de katk›s›
oldu¤una inan›yoruz.
Basketbol, Beko markas›n›n de¤erleri ve hedefleri ile örtüﬂmektedir. Beko “Dünya Markas›” slogan›yla paralel
olarak basketbol sporunu uluslararas› alanda da desteklemektedir. Bu do¤rultuda Beko, 2009 senesinde
düzenlenen FIBA Asya ﬁampiyonas› ve Polonya'da düzenlenen FIBA Avrupa ﬁampiyonas›'n›n Ana Sponsoru
olmuﬂtur. Bu sponsorluklar›n ard›ndan Beko, 4 y›lda bir düzenlenen ve dünyan›n en güçlü ülke tak›mlar›n› bir
araya getiren 2010 FIBA Dünya ﬁampiyonas›'n›n “Presenting Sponsor'u (ﬁampiyonay› tüm dünyaya sunan en
büyük sponsor) ve 2009 sonbahar döneminde de Avrupa'n›n önde gelen basketbol liglerinden Alman Basketbol
Ligi'nin sponsoru olmuﬂtur. Rusya'da genç nesil ile kuvvetli bir iletiﬂim kurmay› amaçlayan Beko markas› 2009
y›l›nda ilk Gençlik Hokey Ligi'nin de sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir.

Ba¤›ﬂlar
Topluma yat›r›m stratejimiz do¤rultusunda hastaneler, okullar, üniversiteler ve benzeri kamu kurumlar›na ürün
ba¤›ﬂlar›nda bulunarak ayni yardım, tan›nm›ﬂ vak›flara da 2008 y›l›nda 6.5 milyar TL ve 2009 y›l›nda da 1.3 milyar
TL’nin üzerinde olmak üzere, nakdi yardım yapt›k.
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GRI ‹çerik Endeksi
Sürdürülebilirlik Raporumuzu ilk kez bu y›l GRI G3 - Sürdürülebilirlik Raporlaması ilkelerine uygun olarak haz›rlad›k. GRI, raporlama prensipleri ve
ilkelerinin ne seviyede uyguland›¤›nı ölçmek için uygulama seviyesi sistemini kullanmaktad›r. Raporumuzu GRI kurumu taraf›ndan da kontrol edilip
onaylanan ‘‘C-Uygulama” seviyesinde haz›rlad›k.
Aﬂa¤›daki tabloda GRI G3 ‹lkeleri Standart Aç›klamalar› ve Göstergeleri ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer almaktad›r. Her bir GRI göstergesi karﬂ›s›nda ilgili bilgilerin
bulunabilece¤i sayfa numaralar› belirtilmiﬂtir. Ayr›ca gerekli durumlar için 2009 y›l› Faaliyet Raporumuza da at›fta bulunulmuﬂtur. Bunlar aﬂa¤›daki tabloda FR
olarak belirtilmiﬂtir. (Faaliyet Raporumuzu http://www.arcelikas.com.tr/Cultures/tr-TR/YatirimciIliskileri/FinansalRaporlar/?MENUID=2 adresinden indirebilirsiniz.)

GRI No.

STANDART AÇIKLAMALAR

Sayfa No.

Bilginin yer ald›¤› bölüm

Raporlama kapsam›

GRI STANDART AÇIKLAMALAR
Strateji ve Analiz
1.1

Kurumun en üst düzey karar vericisinin

2

Genel Müdür’ün mesaj›

Tam

sürdürülebilirli¤in kurumla ve stratejisi
ile olan ilgisi hakk›ndaki beyan›
Kurumsal Profil
2.1

Kurum ad›

Kapak

Arçelik Grubu

Tam

2.2

Baﬂl›ca markalar, ürünler ve/veya hizmetler

4

ﬁirket Profili

Tam

2.3

Ana bölümler, faal ﬂirketler, yan kuruluﬂlar ve

6

ﬁirket Profili

Tam

ortak giriﬂimler de dahil kurumun
operasyonel yap›s›
2.4

Kurumun genel merkezinin yeri

6

Küresel Faaliyet A¤›

Tam

2.5

Kurumun faaliyet gösterdi¤i ülkelerin say›s›

6

Küresel Faaliyet A¤›

Tam

ve ister baﬂl›ca operasyonlar›n›n bulundu¤u,

ﬁirket Profili

isterse de raporda yer alan sürdürülebilirlik
konular› ile ilgisi bulunan ülkelerin adlar›
2.6

Kurumun mülkiyet niteli¤i ve yasal ﬂekli

15

Ortaklık Yapısı

Tam

2.7

Hizmet verilen (co¤rafi da¤›l›m, hizmet verilen

4-6

ﬁirket Profili

Tam

Rapor haz›rlayan kurumun ölçe¤i;

4, 6, 14,

ﬁirket Profili / Arçelik A.ﬁ. Hakk›nda

Tam

• Çal›ﬂan say›s›

39

Çal›ﬂanlar›m›z /

sektörler ve müﬂteri / faydalan›c›
çeﬂitleri de dahil)
2.8

• Net sat›ﬂlar
• Borç ve öz sermaye cinsinden dökümü
yap›lan toplam iﬂletme sermayesi
• Sa¤lanan ürün ve hizmetlerin miktar›

64

Çal›ﬂanlar›m›z›n Da¤›l›m›
FY 20

Sürdürülebilir Büyüme /

FY 108

Finansal Rakamlar

GRI No. GRI STANDART AÇIKLAMALAR
2.9

Raporlama dönemi esnas›nda gerçekleﬂen büyüklük,

Sayfa No. Bilginin yer ald›¤› bölüm
5

yap› veya mülkiyet ile ilgili önemli de¤iﬂiklikler

ﬁirket Profili / Uluslararas› Pazarlar,

Raporlama kapsam›
Tam

Arçelik A.ﬁ. ve Grundig
Elektronik A.ﬁ. Birleﬂmesi

2.10

Raporlama döneminde al›nan ödüller

16 - 17

Sürdürülebilir Büyüme /

Tam

Ödüller ve Baﬂar›lar
Rapor Parametreleri
3.1

Sa¤lanan bilgilerin raporlama dönemi

7

(örne¤in mal/takvim y›l›).
3.2

En son yay›nlanan raporun tarihi

Rapor Hakk›nda /

Tam

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z
7

Rapor Hakk›nda /

Tam

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z
3.3

Raporlama periyodu (y›ll›k, alt› ayl›k, vb. gibi)

7

Rapor Hakk›nda /

Tam

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z
3.4

Rapor ya da içeri¤i hakk›nda sorular için

Raporun Arka Kapak ‹çi

Tam

Rapor Hakk›nda /

Tam

iletiﬂim adresi
3.5

Aﬂa¤›dakileri de içerecek ﬂekilde rapor içeri¤ini

8 - 10

belirleme süreci:
• Önceliklerin belirlenmesi

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z

• Rapor dahilindeki konular›n önem s›ras›na göre
düzenlenmesi
• Kurumun raporu kullanmas›n› bekledi¤i paydaﬂlar›n
belirlemesi
3.6

3.7

Raporun s›n›r› (örne¤in ülkeler, birimler, ba¤l› ﬂirketler, 8

Rapor Hakk›nda /

kiralanan tesisler, ortak giriﬂimler, tedarikçiler)

Kapsam ve Çerçeve

Raporun kapsam› veya s›n›r› hakk›ndaki

8

özel k›s›tlamalar› belirtin.
3.8

Ortak giriﬂimler, yan kuruluﬂlar, kiralanan tesisler,

Rapor Hakk›nda /

Tam

Tam

Kapsam ve Çerçeve
8

d›ﬂar›dan tedarik edilen operasyonel ve raporlama

Rapor Hakk›nda /

Tam

Kapsam ve Çerçeve

dönemleri aras› veya kurumlar aras› karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i FY 114
önemli ölçüde etkileyebilen di¤er kuruluﬂlar hakk›ndaki
raporlaman›n esas›
3.10

Daha önceki raporlarda yer alan bilgilerin yeniden
ifade edilmesinin yaratt›¤› etkiye dair aç›klama

7

Rapor Hakk›nda /

Tam

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z

ve bu yeniden ifadenin nedenleri
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GRI No. GRI STANDART AÇIKLAMALAR
3.11

Raporda uygulanan s›n›r, kapsam veya ölçüm

Sayfa No. Bilginin yer ald›¤› bölüm
7

yöntemlerinde daha önceki raporlama

Rapor Hakk›nda /

Raporlama kapsam›
Tam

Raporlama Yaklaﬂ›m›m›z

periyodlar›na göre yaﬂanan önemli de¤iﬂiklikler
3.12

Rapordaki standart aç›klamalar›n yerini

Bu tablo

Tam

Tam

gösteren tablo
Yönetim, Taahhütler ve Kat›l›m
4.1

4.2

Stratejinin veya kurumsal idarenin belirlenmesi

19

Kurumsal Yönetim /

gibi özel görevlerden sorumlu olan en yüksek

FY 12-13

Yönetim Kurulu ve

yönetim organ›na ba¤l› olan kurullar da dahil,

ve

Denetim Kurulu 2009

kuruluﬂun yönetim yap›s›

FY 16-17

Yönetim 2009

En yüksek yönetim organ›n›n baﬂkan›n›n ayn›

19

Kurumsal Yönetim

Tam

19

Kurumsal Yönetim

Tam

Hissedarlar›n ve çal›ﬂanlar›n en yüksek yönetim

10

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

Tam

organ›na tavsiye veya talimat verme mekanizmas›

19

Paydaﬂlar›m›zla Diyalog

zamanda kurum içinde icra görevi olup olmad›¤›n›
belirtin.
4.3

Üniter bir kurul yap›s›na sahip olan kurumlarla
ilgili olarak, en yüksek yönetim organ›n›n
ba¤›ms›z ve/veya icra görevi olmayan üyelerinin
say›s›n› belirtin.

4.4

Kurumsal Yönetim / Paydaﬂlar
FY 52

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklar›n›n Kullan›m›

4.14

Kurum taraf›ndan kat›l›m› sa¤lanan

FY 54

Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

FY 64

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

10

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z /

paydaﬂ gruplar›n›n listesi
4.15

Kat›l›m yap›lacak paydaﬂlar›n kimler olaca¤›n›n
belirlenme ve seçimlerine dair esaslar

66

Tam

Paydaﬂlar›m›zla Diyalog
10

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z /
Paydaﬂlar›m›zla Diyalog

Tam

GRI No. GRI PERFORMANS GÖSTERGELER‹

Sayfa No. Bilginin yer ald›¤› bölüm

Raporlama kapsam›

Ekonomik
EC1

Üretilen ve da¤›t›lan ekonomik de¤er

14

Sürdürülebilir Büyüme /

Tam

Finansal Rakamlar
EC6

Önemli operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere

56

Sürdürülebilir Büyüme / Tedarikçilerimiz

Tam

Ticari, ayni, veya hay›r amaçl› giriﬂimlerle öncelikli 59 - 63

Toplumdaki Rolümüz /

Tam

olarak kamu yarar›na yap›lan

59 - 62

Topluma Yat›r›m

63

Sponsorluklar ve Ba¤›ﬂlar

26 - 27

Çevresel Sorumluluklar /

yap›lan ödemelerle ilgili politikalar, uygulamalar›
ve harcama oranlar›
EC8

altyap› yat›r›mlar›n›n ve sa¤lanan hizmetlerin
geliﬂtirilmesi ve etkisi

(Türkiye ve uluslararas› )

Çevre
EN3
EN4

Birincil enerji kayna¤›na göre do¤rudan
enerji tüketimi

Önemli Çevre Göstergeleri

Birincil enerji kayna¤›na göre dolayl› enerji tüketimi 26 - 27

Çevresel Sorumluluklar /

Tam
Tam

Önemli Çevre Göstergeleri
EN6

Enerji verimlili¤i sa¤layan veya yenilenebilir

29 - 30

Çevresel Sorumluluklar/

enerji kullanan ürünler ve hizmetler sa¤lama

Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler /

giriﬂimleri ve bu giriﬂimlerin sonucunda enerji

Ürün Hayat Çevirimi

gereksinimlerindeki azalmalar

31 - 32

Tam

Çevresel Sorumluluklar/
Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler /
Beyaz Eﬂyada Enerji verimlili¤i

33

Çevresel Sorumluluklar /
Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler /
Tüketici Elektroni¤inde Enerji Verimlili¤i

34 - 35

Çevresel Sorumluluklar /
Çevre Dostu Ürünler

EN8

Kayna¤›na göre toplam su çekimi

24

Çevresel Sorumluluklar /

Tam

Önemli Çevre Göstergeleri
EN21

Kalitesine ve var›ﬂ noktas›na göre toplam

25

su deﬂarj›
EN26

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya

Sat›lm›ﬂ ürünlerin ve bunlar›n ambalaj
malzemelerinin kategorilerine göre geri toplanma

Tam

Önemli Çevre Göstergeleri
29 - 30

yönelik giriﬂimler ve bu etki azaltman›n boyutlar›
EN27

Çevresel Sorumluluklar /

Çevresel Sorumluluklar /

Tam

Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler
30, 32

Çevresel Sorumluluklar /

K›smen

Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler

yüzdesi
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GRI No. GRI PERFORMANS GÖSTERGELER‹
LA1
LA2
LA4
LA7

LA8

LA10
LA11

LA13

SO4
SO5

PR3

PR5

PR6
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‹ﬂgücü Uygulamalar› ve ‹nsana Yak›ﬂ›r ‹ﬂ
‹stihdam türüne, iﬂ sözleﬂmesine ve
bölgesine göre toplam iﬂgücü
Yaﬂ grubu, cinsiyete ve bölgeye göre personel
devir h›z› ve kurumdan ayr›lanlar›n toplam say›s›
Toplu sözleﬂmelerin kapsam›na giren
çal›ﬂanlar›n yüzdesi
Yaralanma, mesleki hastal›klar› kaybedilen günler
ve iﬂe devams›zl›k oranlar› ve ölümle sonuçlanan
iﬂ kazalar›n›n bölgelere göre da¤›l›m›
Ciddi hastal›klarla ilgili olarak iﬂgücü mensuplar›na,
ailelerine veya yerel halka yard›m etmek üzere
uygulanan e¤itim, ö¤retim, rehberlik, hastal›k
önleme ve risk-kontrol konular›
Çal›ﬂan kategorisine göre, çal›ﬂan baﬂ›na düﬂen
y›ll›k ortalama e¤itim saatleri
Çal›ﬂanlar›n istihdam edilebilirli¤inin süreklili¤ini
destekleyen ve onlara kariyerlerinin bitiminde
yard›m edecek beceri geliﬂtirme ve yaﬂam boyu
e¤itim programlar›
Çal›ﬂanlar›n cinsiyet, yaﬂ grubu, az›nl›k grubu
üyeli¤i ve di¤er çeﬂitlilik göstergelerine göre
da¤›l›m› ve yönetim organlar›n›n kompozisyonu
Toplum
Yolsuzluk vakalar›na karﬂ› al›nan önlemler
Kamu politikalar›na karﬂ› tutum ve kamu politikas›
geliﬂtirmeye ve lobi faaliyetlerine kat›l›m
Ürün Sorumlulu¤u
Prosedürlerin gerekli gördü¤ü ürün ve hizmet
bilgilerinin türü ve bu bilgi gereksinimlerine tabi
olan ana ürün ve hizmetlerin yüzdesi
Müﬂteri memnuniyetini ölçen anket sonuçlar› da
dahil olmak üzere, müﬂteri memnuniyetine dair
uygulamalar
Reklam, tan›t›m, ve sponsorluk da dahil pazarlama
iletiﬂimiyle ilgili yasalara, standartlara, ve gönüllü
kurallara ba¤l› kalmaya yönelik programlar

Sayfa No. Bilginin yer ald›¤› bölüm
39 - 40

Raporlama kapsam›

Çal›ﬂanlar›m›z /
Çal›ﬂanlar›m›z›n Da¤›l›m›
Çal›ﬂanlar›m›z /
Çal›ﬂanlar›m›z›n Da¤›l›m›
Çal›ﬂanlar›m›z /
‹ﬂçi Sendikalar›yla ‹liﬂkiler
Çal›ﬂanlar›m›z /
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Göstergeleri
Çal›ﬂanlar›m›z /
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Göstergeleri

K›smen

Çal›ﬂanlar›m›z /
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
Çal›ﬂanlar›m›z /
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

Tam

40 - 41

Çal›ﬂanlar›m›z /
Çal›ﬂanlar›m›z›n Da¤›l›m›

K›smen

44

Çal›ﬂanlar›m›z /
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
Sürdürülebilirlik Anlay›ﬂ›m›z /
Paydaﬂlar›m›zla Diyalog

K›smen

41
47
46

45

43
42 - 43

10 - 11

11
31 - 32
49 - 50

50

Sürdürülebilirlik Anlay›ﬂ›m›z /
Paydaﬂlar›m›zla Diyalog,
Çevresel Sorumluluklar /
Kaynak Tasarrufu Sa¤layan Ürünler
Sosyal Sorumluluklar›m›z /
Müﬂterilerimiz
Sosyal Sorumluluklar›m›z /
Müﬂterilerimiz

Tam
Tam
K›smen

Tam

Tam

Tam

Tam

K›smen

K›smen

Bu raporla ve Arçelik A.ﬁ.'nin sürdürülebilirlik aktiviteleriyle
ilgili geribildirim ve sorular›n›z için teﬂekkür ederiz.
‹letiﬂim: Kurumsal ‹letiﬂim Departman›
E-posta: corporateinfo@arcelik.com
Faaliyet Raporu
Arçelik A.ﬁ.'nin en son yay›nlad›¤› Faaliyet Raporu için
aﬂa¤›daki web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
www.arcelikas.com
2009 Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu - Gümüﬂ Ödül
2008 Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu - Platin Ödül
Amerikan ‹letiﬂim Profesyonelleri Ligi “LACP” taraf›ndan verilmiﬂtir.

Raporun içeri¤i ve yap›s›n›n oluﬂturulmas›nda
dan›ﬂmanl›k yapan ﬂirket

www.csrconsulting.nl

Bu raporun içeri¤i Arçelik A.ﬁ.'nin aç›k yaz›l› onay› olmadan kopyalanamaz, de¤iﬂtirilemez ya da da¤›t›lamaz.
Arçelik A.ﬁ.'nin her türlü hakk› mahfuzdur.

Yasal Uyar›
Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”), ﬁirket hakk›nda bilgi ve analizlerin yan› s›ra, ﬁirket Yönetimi'nin gelecekte olmas›n› öngördü¤ü olaylar
do¤rultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüﬂlerini de yans›tmaktad›r. Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin do¤rulu¤u ve beklentilerin
gerçe¤e uygun oldu¤una inan›lmas›na ra¤men, öngörülerin alt›nda yatan faktörlerin de¤iﬂmesine ba¤l› olarak, gelece¤e yönelik sonuçlar burada verilen
öngörülerden sapma gösterebilir.
Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çal›ﬂanlar› veya di¤er ilgili ﬂah›slar, bu Raporun bilgilerinin kullan›m› nedeniyle do¤abilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Arçelik A.ﬁ.
Karaa¤aç Caddesi No: 2-6, Sütlüce, Beyo¤lu 34445 ‹stanbul - TÜRK‹YE
Telefon: +90 212 314 34 34 Fax: + 90 212 314 34 63
www.arcelikas.com
Bu rapor geri dönüﬂtürülmüﬂ kâ¤›da bas›lm›ﬂt›r.

